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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Antônio Fioravante Neto, Jonnas Peressinotto,Tercio 
Assunção Pedrosa, Wellington Antonio Soares, Lúcia Maria L. de Alencar, Bruno Melo 
Mendes, Paulo Ney de A. Barros, Flávio Ribeiro Alves, Marcos Flávio de Oliveira, Aimoré 
Dutra Neto. 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Informações gerais sobre a gestão anterior – Flávio. 
2) Definição do dia e horário das reuniões semanais – Jacqueline. 
3) Decisão do STF, que o Paulo Ney nos enviou – Jacqueline. 
4) Critérios do pagamento de RX – Jacqueline. 
5) Estatuto e Regimento Interno da Assec-MG – Wellington.  
6) Critérios para publicação de notícias. 
7) Plano de trabalho e orçamento anual da Assec-MG. 
8) Busca de maior aproximação com a Aspan – Paulo Ney. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
Essa foi a primeira reunião da Diretoria da Assec-MG, biênio 2021-2023, e que contou 
com a presença de membros da gestão anterior, trazendo informações sobre o 
panorama atual da Associação, pontuando desafios e problemas pendentes. Outros 
temas, também de interesse específico da atual gestão, foram abordados. 
 
DA REUNIÃO/DECISÕES 
 
Item 1) 
 
A maior parte desse item foi proposta pelo presidente anterior da Assec-MG, sendo as 
discussões complementadas por outros membros presentes. 
 
Foram relatados os seguintes assuntos:  

a) pedido de reajuste no valor do contrato da advogada da Assec-MG, tendo como índice 
de reajuste o IGPM. A direção anterior optou por passar o pleito para a nova diretoria, 
tendo em vista que a demanda foi colocada no final do mandato da gestão anterior; 

b) necessidade de novo celular para a Secretaria da Assec-MG, pois o atual está muito 
antigo e trazendo problemas quando do envio de mensagens aos associados. 

c) o telefone fixo da Assec-MG praticamente não está sendo utilizado. Foi sugerido o 
bloqueio da linha de telefone fixo até que se retorne à normalidade.  
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d) inadimplência de seguro de vida, plano odontológico e mensalidades.  

Procedimento de aviso de inadimplência do seguro e dos planos odontológico e 
funerário foi reorganizado e informado à Secretaria para que aplique o mesmo, de 
modo a minimizar a inadimplência. Foi sugerido reforçar esse tema junto à 
Secretaria.  

Relatou-se caso de servidor que pediu para se desligar da Assec-MG, sendo que 
o mesmo estava em débito com mensalidades anteriores. A recomendação foi de 
que deveria ser feito o desligamento do mesmo, sendo informado ao pleiteante a 
existência do débito e informando a disposição da Associação em negociar a 
forma de acerto do débito. 

Descobriu-se, recentemente, alguns problemas com o seguro de vida gerenciado 
via Assec-MG. Havia associado pagando menos e outros pagando mais para um 
mesmo prêmio. Estão sendo levantadas as causas desses problemas, que podem 
estar relacionadas com lista não preenchida de dependentes, cartão de seguro ou 
valores de prêmio anteriormente acordados. 

e) Informou-se que o resumo financeiro estaria com Wellington. Informações detalhadas 
estão com o Jonnas. Flávio continuará fazendo a ponte junto aos bancos, enquanto não 
se oficializa o processo da posse junto ao Cartório. 

f) O mandato do Conselho Fiscal já terminou. O Conselho Fiscal (CF) atual foi eleito junto 
com a diretoria da gestão anterior. A renovação deveria ser feita agora nesse ano em 
fevereiro. Foi informado que é requerida um espaço de um ano entre a eleição da 
diretoria e a eleição do CF. De acordo com o estatuto, o CF tem mandato prorrogado 
automaticamente até que o novo CF seja eleito. O atual CF está analisando a situação 
com base em pastas físicas, pois não foi viável a análise via eletrônica. Vladimir não 
aceitou continuar na presidência do CF. Marcos sugeriu enviar ofício ao CF pleiteando 
continuidade da gestão até agosto deste ano. Flávio informou que há pendência do CF 
relativo à gestão anterior ao biênio 2019-2021. O Furquim seria o associado de contato. 

g) Dia 7 deverá vir a resposta do cartório em relação à parte burocrática da eleição/posse 
da diretoria atual. Emanuel foi consultor da Assec-MG em relação à legalidade dos 
documentos para a eleição online e, segundo o Flávio, o processo foi bem ajustado de 
modo a não haver problemas. 

h) Foram gastos R$ 200,00 com o processo da eleição online 2001, valor bem baixo 
quando comparado ao que seria se se tivesse contratado uma empresa para gerir o 
processo. 

i) Benefícios das colaboradoras - transporte foi interrompido durante a pandemia, mas 
que deverá ser retomado após retorno ao trabalho presencial.  

j) Jacqueline pediu a ajuda do Flávio para bloquear temporariamente as duas linhas de 
telefones fixos.  

k) Comunicado sobre a posse da diretoria atual da Assec-MG deverá aguardar retorno 
do cartório. 
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l) Fioravante sugeriu alteração de Operadora de Telefonia, em razão de problemas de 
conexão que ele tem com a operadora atual. Flávio ponderou que o contrato acabou de 
ser renovado e que o cancelamento agora resultaria em multa muito alta. 
 
 
Item 2) 
 
Terça-feira, às 15 horas, foi o dia deliberado para as reuniões semanais da Assec-MG. 
 
Item 3)  
 
Foi questionada a resposta da advogada da Assec-MG quanto à decisão do STF em 
relação PCCS (pecúnia) após mudança do regime celetista para estatutário. Paulo Ney 
sugeriu que fosse buscado o documento oficial para análise por quem de direito. Foi 
aventado que já haveria um relatório do sindicato a respeito deste assunto e que o 
mesmo estaria de posse da Assec-MG. Foi sugerido que a advogada da Assec traga a 
decisão (sentença) do STF sobre o tema, de modo a se fazer a análise, via Sindicado e 
depois via Sindsef. Jacqueline irá interagir com advogados que tratam do tema. 
 
Item 4) 
 
Foi relatado problema específico de servidora que já atingiu os 60 anos, já vacinada, e 
que quer retornar ao trabalho presencial. Foi informado que o processo de servidores 
nessa faixa de idade ainda está indefinido no CDTN. Foi relatado que, em torno de 170 
pessoas, já podem frequentar o Centro, em forma de rodízio.  
 
A chefia é quem define quem pode ir trabalhar em determinado setor do CDTN. Foi 
discutido que não cabe à Assec-MG pleitear o retorno ao serviço presencial em tempos 
de pandemia, uma vez que o pleito atual é que se projeta a vida dos servidores à luz das 
possibilidades de contaminação existentes, não só de quem está trabalhando 
presencialmente, mas também dos respectivos familiares  
 
Discutiu-se se a isonomia na Cnen está sendo praticada, em relação à manutenção de 
adicionais durante a pandemia, mesmo em regime home office. Jacqueline irá interagir 
com Recife, para saber como está a situação no CRCN-NE, que tinha tido ganho de 
causa na justiça para continuar recebendo adicionais. 
 
Item 5) 
 
Foi sugerido que todos os membros da atual diretoria leiam o Estatuto e o Regimento 
Interno da Assec-MG. Wellington ficou de enviar cópias aos diretores atuais. Jacqueline 
comentou sobre a necessidade de revisão desses documentos e que será pleiteada a 
adequação dos mesmos aos novos tempos. 
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Item 6) 
 
Foi sugerido que as notícias sejam publicadas com base em referências bem 
fundamentadas e com aprovação de temas pela diretoria da Assec-MG e com base nas 
diretrizes do Estatuto. Deve-se privilegiar a defesa da ciência e tecnologia e que as 
notícias funcionem como meio de agregação dos associados. 
 
Item 7)  
 
Foi lembrado que devemos acelerar a elaboração do plano de trabalho e do orçamento 
anual, que deverá ser encaminhado ao Conselho Deliberativo. Wellington ficou com a 
tarefa de dar a partida inicial do Plano de Trabalho e compartilhar com os outros diretores 
para complementação do mesmo. Jonnas e Tercio deverão elaborar o orçamento anual. 
 
Item 8)  
 
Paulo Ney sugeriu que se busque uma maior aproximação com a ASPAN, no sentido de 
unir forças em defesa da categoria. Fioravanti informou que a tentativa já tinha sido feita 
via Roselim, mas não teve sucesso. O tema inclusive foi objeto de votação interna na 
ASPAN e não foi aprovado. Foi sugerida uma ação de convencimento junto à diretoria 
da ASPAN, no sentido de unir as duas associações.  
 
Foi relatado que já existe uma ação conjunta entre a Assec-MG e a Aspan, que vem 
custeando viagens de membros da Assec-MG para representá-la em eventos, como 
reuniões do Fórum de C&T e também pagamento de metade do salário da assistente 
social, que cuida deste assunto no âmbito das duas associações. Fioravanti informou 
que se reunia com Aspan, sempre que viajava representando também a Aspan. 
 
Deliberou-se que Jacqueline irá interagir com a direção da Aspan a respeito dessa 
proposição. 
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PARTICIPANTES 
 

Jacqueline Rosária Pinto, Antônio Fioravante Neto, Tercio Assunção Pedrosa, 

Wellington Antonio Soares, Lúcia Maria L. de Alencar, Bruno Melo Mendes, Paulo Ney 

de A. Barros, Romário Lares Peixoto. 

 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Posse da nova diretoria. 
2) Análise da situação home office das secretárias da Assec-MG. 
3) Comunicação via grupo WhatsApp. 
4) Ofício Sindsep -MG número 80 de 10/05/2021. 
5) Enquete sobre teletrabalho realizada no CDTN, sob coordenação do Segep/CDTN. 
6) Ações de apoio aos necessitados nesse momento de pandemia 
 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
1) Posse da nova diretoria 
 
Esse tema foi novamente abordado, em razão de ainda haver dúvidas em relação à 
necessidade de realização de assembleia para a posse da nova diretoria. O presidente 
anterior, Flávio, tinha ficado de enviar informações sobre o cartório, em relação à 
efetivação da eleição/posse. Durante a reunião, Flávio retransmitiu e-mail do cartório, 
informando sobre algumas pendências documentais (dados de integrantes da nova 
diretoria). Jacqueline irá interagir com o contador para certificar-se se é ou não 
necessária a realização de assembleia para a posse. 
 
2) Análise da situação home office das secretárias da Assec-MG 

 

O objetivo desse item foi proporcionar aos integrantes da nova diretoria uma visão sobre 
como está sendo realizado o trabalho home office das secretárias da Assec-MG. Foi 
informado que a descrição das atividades presenciais das secretarias (em condições 
normais), com divisão de tarefas, está descrita no Relatório de Gestão da diretoria 
anterior e que as atividades tiveram de ser readequadas, face à pandemia, inclusive com 
deslocamento de equipamentos da Assec para viabilizar realização do trabalho em 
regime home office. A diretoria quis se inteirar também sobre a situação dos benefícios 
das secretárias, como vale refeição, vale transporte, plano médico e como esses 
benefícios foram acertados anteriormente. Jacqueline informou que o modus operandi 
que vigora agora tinha sido estabelecido a partir de sugestão do contador que assessora 
a Assec. Romário e Fioravanti irão se inteirar melhor sobre esse tema, de modo a 
acompanhar mais de perto a situação, no âmbito da diretoria administrativa. 



 

 

 

ATA DE REUNIÃO DA ASSEC-MG / BIÊNIO 2021-2023 
Modalidade reunião – Videoconferência/Google Meet 

Data: 11/05/2021 

 

2/3 
 

3) Comunicação via grupo WhatsApp 
 
Foi informado que, a partir de agora, as comunicações entre os membros da diretoria se 
dará em dois grupos de WhatsApp, um denominado Diretoria Assec-MG, de uso 
exclusivos dos diretores, e outro denominado Secretaria Assec-MG com a participação 
de todos os diretores e das secretárias. 
 
Nesse item, foi acertado que, em razão de ausência de Wellington Soares, por motivo 
de viagem de duração de um mês, a partir do dia 15 de maio, Tércio irá fazer o 
agendamento das reuniões da diretoria, via plataforma Google Meet. Paulo Ney irá 
substituir o Wellington, nesse período, no que diz respeito a elaboração de notícias e 
ações de comunicação e irá interagir com o mesmo, caso as notícias tenham que ser 
publicadas nos veículos de comunicação da Assec-MG. 
 
4) Ofício Sindsep - MG número 80 de 10/05/2021 
 

Em resumo, nesse ofício pede-se que sejam efetuadas correções e/ou sanadas as 
omissões em efetuar o cômputo especial do tempo trabalhado em condições insalubres 
após a edição da Lei nº 8.112/90, tanto para os servidores em atividade quanto para os 
aposentados e pensionistas. De modo a que a diretoria possa se inteirar a quem essas 
ações poderão ser aplicadas, a diretoria, representada pelo diretor Fioravanti, irá 
interagir com o dr. Carlos Frederico. Uma vez esclarecidas as dúvidas a ideia é divulgar 
o tema aos associados, podendo inclusive, mais à frente, caso necessário, ser feita uma 
live para os associados, abordando esse tema. 
 
5) Enquete sobre teletrabalho realizada no CDTN, sob coordenação do Segep 
 
Foi discutida uma enquete solicitada às chefias do CDTN pelo Segep, no sentido de 
captar, entre os integrantes das respectivas equipes de trabalho, a percepção quanto ao 
potencial de adesão, ou não, à figura do teletrabalho, caso tal figura venha a ser 
implementada de forma permanente na CNEN. Segundo a solicitação, o objetivo seria 
dar suporte à elaboração de uma norma interna sobre teletrabalho, com aplicabilidade 
somente a aqueles cujas funções, no todo ou em parte, pudessem ser executadas por 
meio remoto. 
 
O questionamento da Assec-MG, quanto a essa solicitação, foi o servidor ter de dar uma 
resposta de adesão ou não, a depender de condições que ainda venham a ser 
estabelecidas; ou seja ainda sem que os critérios estejam estabelecidos. 
 
A preocupação da Assec-MG é que essa ação venha a contribuir, ainda mais, para a 
retirada de direitos dos servidores, como já vem acontecendo atualmente com a 
realização do trabalho home office. 
 
A sugestão foi fazer uma consulta ao chefe do Segep ou mesmo ao diretor do CDTN 
sobre esse tema. 
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6) Ações de apoio aos necessitados nesse momento de pandemia 
 
Esse tema foi abordado na reunião anterior, ao final da mesma, quando o diretor 
Fioravanti sugeriu que a Associação se engajasse nesse tipo de apoio. Lúcia Alves fez 
alguns levantamentos e ficou de trazer o assunto de forma mais consolidada na próxima 
reunião, quando será definida a forma de implantar essa ação. 
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Antônio Fioravante Neto, Jonnas Peressinotto, Wellington 
Antonio Soares, Bruno Melo Mendes, Romário Lares Peixoto, Paulo Ney de A. Barros. 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Análise da nova estratégia da Campanha Solidária, com base na sugestão do 

Jonnas acoplada com a proposta da Lucinha. 
2) Análise da proposta de orçamento à CONASSES para revisão e adequação de estatuto da 

Assec-MG. 
3) Finalização do Plano de Trabalho e da Proposta orçamentária da ASSEC-MG 2021. 
4) Elaboração de matéria sobre reforma administrativa. 
5) Informações sobre participação nas reuniões virtuais do Fórum de C&T. 
 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
1) Análise da nova estratégia da Campanha Solidária, com base na sugestão do 

Jonnas acoplada com a proposta da Lucinha 
 
Diante dos questionamentos recebidos de alguns associados sobre a forma que a 
campanha estava sendo realizada, a Assec-MG então resolveu mudar de estratégia. Ao 
invés da doação direta da Assec, será disponibilizado um link de internet para compra 
de cestas básicas diretamente de uma empresa, em que a compra será entregue 
diretamente na instituição selecionada para doação. Havia ainda a possibilidade de 
inserir o atendimento a carentes com doação de cobertores, dentro dessa mesma 
campanha. Até o momento não se tinha encontrado forma similar à utilizada para a 
doação de cestas básicas. Assim, foi definido que avançaríamos nessa primeira etapa 
somente com a campanha de doação de cestas básicas. Mais à frente a Assec lançará 
uma segunda etapa de campanha contemplando a doação de cobertores. 
 
Jonnas irá interagir com a empresa para efetivação da campanha e obter o link para 
acesso à compra de cestas básicas. De posse desse link, Wellington fará a minuta para 
divulgação da campanha com nova estratégia. 
 

2) Análise da proposta de orçamento à CONASSES para revisão e adequação de estatuto 
da Assec-MG 

 
Essa proposta foi feita pela presidente da Assec, com o objetivo de estimar custos para 
revisão do Estatuto da Assec quanto à legislação atual vigente, inclusive contemplando 
novas formas de trabalho ou de atuação decorrentes da pandemia da Covid e mesmo 
de inovação tecnológicas que surgiram e que podem influenciar na gestão da 
Associação. Foi informado que a proposta de revisão desse estatuto já passou pela 
gestão de três Conselhos Deliberativos e não foi adiante.  A ideia é repassar essas 
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informações de custos ao novo Conselho Deliberativo. Paulo Ney ficou de entrar em 
contato com o Aldo que tem versão de sugestões anteriores proposta para revisão do 
estatuto e encaminhar à Diretoria da Assec-MG. 
 
3) Finalização do Plano de Trabalho e da Proposta orçamentária da ASSEC-MG 

2021 
 
O novo Conselho Deliberativo já foi eleito e uma das primeiras atividades será a análise 
do Plano de Trabalho da Assec. A minuta desse plano já tinha sido enviada aos diretores 
para análise e sugestões. Foi informado que Jonnas e Paulo Ney já tinham enviado as 
suas sugestões. Wellington está esperando novas contribuições para consolidação do 
citado plano. Na versão da minuta enviada, há itens marcados em vermelho, que são 
objeto de dúvida por parte de quem irá fazer a consolidação. Uma parte especial diz 
respeito à participação de representantes da Assec em comissões paritárias e grupos de 
trabalho. Na realidade, não se sabia quem estava efetivamente participando atualmente 
nesses grupos, ou mesmo se ainda existiam. Foi questionado também se o plano seria 
somente de um ano ou referentes aos dois anos de gestão da atual diretoria. Houve 
dúvidas também sobre se se manteriam itens que, por força de restrições da pandemia, 
não poderiam ser implementados.  
 
Jacqueline e Bruno ficaram de levantar algumas informações sobre o item que diz 
respeito aos grupos de trabalho. 
 
4) Elaboração de matéria sobre reforma administrativa 
 
Jacqueline tinha solicitado elaboração de matéria sobre a reforma administrativa. 
Fioravanti tinha ficado de selecionar matéria para publicação. Ele fez uma seleção de 
seis documentos e os enviou a Wellington. Este pediu um tempo maior para elaboração 
de minuta de matéria sobre o tema. Foi citado como referência um Relatório do SINDCT 
para nortear a matéria. 
 
5) Informações sobre participação nas reuniões virtuais do Fórum de C&T 
 
Romário solicitou informações como está sendo a realização das reuniões do Fórum de 
C&T na forma virtual. Quis se informar como seria a forma de participação dos diretores 
e como seria a tomada de decisão em relação a temas discutidos no Fórum e a posição 
oficial da Assec.  Fioravanti informou que todos podem participar dessas reuniões e que 
os temas em foco no momento são A Reforma Administrativa e a Reunião com o Ministro 
de Ciência, Tecnologia e Inovações, que vem sendo solicitada há bastante tempo. As 
informações que se tem é que essa reunião ocorrerá no mês de agosto, com poucos 
participantes e que Rita Frizzo será a representante das Assec’s. 
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PARTICIPANTES 
 
Bruno Melo Mendes, Jonnas Peressinotto, Lúcia Maria L. de Alencar, Paulo Ney de A. 
Barros, Wellington Antonio Soares. 
 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Campanha Solidária; 
2) Visita da IAEA a Unidades da CNEN; 
3) Plano de Trabalho e Proposta Orçamentária Assec-MG 2021-2023. 
 
 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
1) Campanha Solidária 
 
Diante dos questionamentos recebidos de dois associados sobre a forma de realização 
da campanha, a Assec-MG resolveu mudar de estratégia. Ao invés da doação direta da 
Assec-MG, foi feita interação com uma empresa que iria disponibilizar um link de internet 
para compra de cestas básicas, sendo a compra entregue diretamente na instituição 
selecionada para doação. Entretanto, depois de tudo acertado a empresa informou que 
não seria possível disponibilizar o link. Na reunião, decidiu-se que seriam feitas tentativas 
de se retomar a estratégia anterior, fazendo inicialmente uma consulta aos associados 
por meio do Google Formulários. Dependendo do resultado da consulta aos associados, 
partir-se-ia então para submissão de aprovação pela Conselho Deliberativo (CD). Com 
respostas positivas da consulta aos associados e aprovação pelo CD, a campanha 
poderia ser levada adiante. 
 
Foi feita a sugestão de se fazer um primeiro teste de consulta entre os membros da 
Diretoria da Assec-MG, antes de realizar a consulta final entre os associados. Bruno ficou 
com a tarefa de organizar o Formulário e utilizá-lo na fase de teste. Wellington ficou com 
a tarefa de escrever um texto com as informações básicas que irão constar no formulário. 
  
 
2) Visita da IAEA a Unidades da CNEN 

 
Foi discutida a notícia da visita do diretor-geral da Agência Internacional de Energia 
Atômica (AIEA), embaixador Rafael Mariano Grossi, que esteve em missão oficial no 
Brasil, entre os dias 14 e 21 de julho, tendo visitado várias Instituições nucleares no 
Brasil. No âmbito da CNEN, foram visitados a Sede, o CRCN-NE e o IPEN. Causou 
espécie, à Assec-MG, a não visita do diretor-geral a outras unidades da CNEN, que 
também possem estruturas relevantes do ponto de vista técnico e de boas interações 
anteriores com a IAEA, como é o caso do CDTN. 
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3) Plano de Trabalho e Proposta orçamentária da ASSEC-MG 2021-2023 
 
Na reunião, este tema foi inserido com o objetivo de se saber se esses documentos, 
finalizados há alguns dias, já tinha sido enviado ao Conselho Deliberativo. Durante a 
reunião, entrou-se em contato com a presidente da Assec-MG para informar se a 
Diretoria poderia encaminhar os citados documentos. A presidente interagiu com a 
Secretaria para que os documentos fossem encaminhados em nome da mesma. 
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PARTICIPANTES 
 

Wellington Antonio Soares, Lúcia Maria L. de Alencar, Bruno Melo Mendes, Paulo Ney 

de A. Barros, Romário Lares Peixoto, Jonnas Peresinoto. 

 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Análise da situação da campanha Solidária, com base no retorno da advogada; 
2) Ações para realização da primeira reunião do Conselho Deliberativo; 
3) Plano médico / GEAP; 
4) Exame periódico; 
5) Retorno sobre o Plano de Trabalho da ASSEC-MG 2021, já distribuído entre os 
diretores. 
 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
1) Análise da situação da campanha Solidária, com base no retorno da 
advogada da ASSEC-MG 
 
A forma de realização da Campanha Solidária foi questionada por três servidores. A 
Diretoria resolveu então consultar a advogada da Assec-MG, tendo como base o estatuto 
da Assec-MG, mencionado por um dos questionantes, ou mesmo questionando motivo 
de direcionamento das instituições contempladas. Até a data de hoje não tinha havido o 
retorno à citada consulta. Enquanto isso, outras opções de forma de realização da 
campanha serão estudadas. Foi citado como exemplo a Campanha Solidária realizada 
pelo IPEN, que é feita por meio de uma empresa intermediária. Com ainda não se teve 
a resposta da advogada, decidiu-se por informar aos associados a suspensão temporária 
da campanha, até que se obtenha a resposta da advogada. Wellington fará uma minuta 
de mensagem para ser analisada pela diretoria e depois se encaminhada aos 
associados. 
 
2) Ações para realização da primeira reunião do Conselho Deliberativo 

 
A convocação e condução da primeira reunião do Conselho Deliberativo eleito é feita 
pelo presidente anterior do CD, que no caso é a atual diretora da Assec-MG. Em razão 
de saúde de familiar da mesma, a citada reunião ainda não pode ser feita. A Jacqueline 
interagiu com a Secretaria da Assec-MG e reunião já está agendada para ser realizada 
no dia 08 de julho, às 14h30. A Secretaria já interagiu com os membros do CD, mas 
ainda não recebeu confirmação de todos.  
 
3) Plano médico / GEAP 
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Estão em curso no governo federal, ações para que os servidores públicos da CNEN 
também adiram ao plano do GEAP. Esse assunto veio à tona na reunião das associações 
com o presidente da CNEN, em que se tomou conhecimento da possibilidade de extinção 
do plano médico da CNEN (auto-gestão). Discutiu-se sobre a preocupação inclusive com 
os integrantes mais idosos do nosso plano, com essa mudança de um plano para outro 
(perda de contato com seus médicos já há muitos anos; tratamentos continuados com 
hospitais que venham a não estar presente no próximo plano). Romário informou que no 
caso de servidores acima dos 67 anos, a contribuição seria muito alta. Discutiu-se 
também sobre a perspectiva futura do nosso plano, tendo em vista o envelhecimento dos 
integrantes do mesmo e a não recomposição de novos integrantes do plano, pela falta 
de contratação de novos servidores. Paulo Ney sugeriu que uma interação direta da 
Assec-MG com o presidente da CNEN a respeito do plano médico. Romário sugeriu uma 
consulta ao site do GEAP. Informou ainda que o GEAP foi criado pelo Ministério do 
Trabalho e Ministério da Saúde e que somente recentemente é que o Supremo autorizou 
que outras instituições públicas pudessem aderir ao GEAP. Romário irá fazer uma minuta 
para consulta da Assec-MG ao GEAP, com o objetivo de tomar conhecimento do teor do 
Estatuto do GEAP. Como ações, foi sugerido que todos façam uma leitura dos 
documentos relativos ao GEAP.  
 
4) Exame periódico 
 
Em geral, em abril ou maio de cada ano, já estava em curso a realização do exame 
periódico. Já estão surgindo alguns questionamentos a respeito do tem, por parte de 
servidores da ativa. Romário irá encaminhar uma minuta de ofício para análise, por e-
mail, para consolidação. Esse ofício será encaminhado ao diretor do CDTN.  
 
5) Retorno sobre o Plano de Trabalho da ASSEC-MG 2021, já distribuído entre 

os diretores. 
 
Uma primeira minuta do plano de trabalho da Assec-MG, para o ano de 2021, foi 
elaborada e encaminhada aos diretores no dia 07 de maio de 2021. Em razão da 
pandemia, alguns itens da minuta deverão sofrer alterações, de modo a se fazer uma 
consolidação da versão a ser submetida ao atual CD para análise. Na reunião, foi 
solicitado que todos os diretores apresentem sugestões e/ou comentários para que o 
documento seja consolidado. Esse documento deverá ser entregue ao Conselho 
Deliberativo para análise. 
 
Dentro dessa mesma linha, Jonnas irá reencaminhar proposta de orçamento da Assec-
MG para análise pelos diretores. Esse documento também deverá ser encaminhado ao 
CD. 
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PARTICIPANTES 
 

Jacqueline Rosária Pinto, Antônio Fioravante Neto, Wellington Antonio Soares, Bruno 
Melo Mendes, Paulo Ney de A. Barros, Romário Lares Peixoto. 

 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Finalizar estratégia sobre a Campanha Solidária; 
2) Fórum de C&T – verificar se alguém tem informações sobre ações do Fórum; 
3) Plano Odontológico 
4) Recadastramento dos aposentados 
5) Plano médico 
6) Exame periódico 
 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 

1) Finalizar estratégia sobre a Campanha Solidária 
 
Decidiu-se levar em frente a consulta sobre a Campanha Solidária. Wellington ficou de 
encaminhar à Secretaria as versões de divulgação por meio de email e dos grupos 
WhatsApp. Decidiu-se que o período aberto para a consulta será de 04 a 08 de agosto 
de 2021. Antes da apuração será feita conferência para saber se houve voto em 
duplicidade. 
 

2) Fórum de C&T – verificar se alguém tem informações sobre ações do Fórum 
 
Constatou-se que a participação de membros da Assec-MG, nas reuniões do Fórum de 
C&T, está sendo feita de forma eventual. Entretanto, está sendo feito o acompanhamento 
regular das notícias divulgadas no grupo WhatsApp do Fórum. Os temas principais em 
pauta no momento são: tentativas de bloquear a Reforma Administrativa; problemas com 
o CNPq – Bolsas e Sistema Lattes; reunião com o ministro de C&T em agosto e 2021.  
 

3) Plano Odontológico 
 
Anteriormente, o plano odontológico era feito pela APOSEN-Rio. A partir de agora, o 
gerenciamento será feito em BH, sendo a Assec-MG a primeira responsável e a ASPAN 
a segunda responsável, tendo em vista que a Assec-MG conta com 20 associados 
participando desse plano e somente seis da ASPAN participando. Foi perguntado se 
alguém sabia qual era a situação do plano odontológico. Ninguém soube responder. Foi 
proposto que se faça uma consulta aos associados, atualmente vinculados ao plano 
odontológico, pesquisando a satisfação dos mesmos com esse plano. 
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4) Recadastramento dos aposentados – Prova de vida 
 
Foi enfatizado que não é responsabilidade da Assec-MG providenciar informações sobre 
o recadastramento de aposentados. Esta tarefa é função do Serviço de Recursos 
Humanos do CDTN.  
 

5) Plano médico 
 
Paulo Ney levantou necessidade de se focar ações também no plano médico. Segundo 
o mesmo, o nosso plano arrecada mais do que gasta. Foram mencionados alguns pontos 
que podem impactar negativamente o nosso plano, como por exemplo a possibilidade 
de alguns associados migrarem para o plano de saúde sugerido pelo Governo à Cnen. 
 
Jacqueline informou que a Cnen fez revisão da documentação do plano médico e que, 
ao término da atual gestão do CCR (Conselho Consultivo Regional), não haverá mais a 
indicação de representante pela Assec.  O novo representante da Assec será definido 
por votação. Jacqueline comentou sobre a importância de se eleger um representante 
realmente comprometido com o plano médico.  
 

6) Exame periódico 
 
Foi perguntado se o questionamento ao diretor do CDTN sobre exame periódico já tinha 
sido encaminhado. Romário já tinha feito uma minuta e quis saber a situação desse 
encaminhamento. Wellington ficou de encontrar a minuta e encaminhá-la à Secretaria da 
Assec-MG para as providências. 
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Romário Lares Peixoto, Antônio Fioravante Neto, Jonnas 
Peressinotto, Wellington Antonio Soares, Lúcia Maria L. de Alencar, Bruno Melo 
Mendes, Paulo Ney de A. Barros 
 
 
ITENS DA PAUTA 
 

1) Candidatura ao Conselho Regional do Plano Médico; 
2) Balanço da assembleia do Sindsep-MG em 16/08/2021; 
3) Lançamento de informações do CD no site da Assec-MG; 
4) Ofícios encaminhados pelo CD: Plano de trabalho/orçamentário; divulgação de datas 
de reuniões do CD e abertura da reunião para quem quisesse participar; possibilidade 
de o diretor presidente participar nas reuniões do CD; Situação da licença de diretor 
suplente da Assec. 
5) Atualização de informações do site da Assec-MG 
 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
 

1) Candidatura ao Conselho Regional do Plano Médico 
 
A presidente da Assec-MG informou a alteração na forma de definição dos membros do 
Conselho Regional do Plano Médico a partir de agora. Anteriormente, a Assec podia 
indicar membros representando a mesma nesse Conselho. Agora a composição desses 
membros se dará por indicação de quatro membros pela Direção do CDTN e quatro 
membros serão escolhidos por meio de votação. Esse mesmo procedimento será 
utilizado nas outras unidades da CNEN. Os argumentos para essa alteração seriam em 
razão de o plano da CNEN ser um ente unitário para a instituição. Seria uma forma de 
fazer uma uniformização dos procedimentos de composição dos membros desse 
Conselho. Foi levantado o problema de que membros da área do plano médico, 
potenciais candidatos à indicação pela direção do CDTN, estariam se candidatando para 
participar da eleição. Argumentou-se que estes representantes seriam fortes candidatos 
a serem os mais votados na eleição. Se esse fato se concretizasse, eles iriam 
diretamente ocupar quatro vagas e as outras vagas seriam indicadas pela direção do 
CDTN. Em resumo, o Conselho seria dominado somente por membros da própria direção 
e não haveria representante dos servidores para servir de contraponto no mesmo. 
 
Jacqueline informou que iria se colocar como candidata e sugeriu o nome de Romário 
Peixoto como outro candidato, em razão de o mesmo ser uma referência junto aos 
aposentados. Entretanto, o mesmo declinou. Foi informado que Donizete Anderson de 
Alencar, associado da ASPAN, seria um outro candidato a participar do pleito. 
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Foi proposta a ideia de se conversar com o diretor do CDTN a respeito do Tema. O 
mesmo foi contactado por meio de telefone, e deu parecer positivo, para uma reunião 
online com a Assec-MG no dia 18/08, às 10 horas, e no mesmo dia passou o link para a 
citada reunião. 
 
 

2) Balanço da assembleia do Sindsep-MG em 16/08/2021 
 

Foi feito um apanhado sobre o que ocorreu na reunião, tendo sido apontado como 
destaque o Dr. Roberto, um dos advogados a discorrer sobre os impactos da Reforma 
Administrativa. Efetivamente, houve a participação de apenas 26 pessoas do CDTN 
(aposentados e da ativa). Infelizmente poucas pessoas participaram considerando o 
universo dos associados da Assec-MG.  
 
Houve alguns problemas em relação à infraestrutura da plataforma Zoom de realização 
da assembleia online, como dificuldade de acessar o evento e impossibilidade de assinar 
a lista de presença, quando se utilizou celular ou tablet para participar do evento. 
  
Como pontos centrais da assembleia, foram abordados os seguintes temas: processos 
judiciais em curso sob coordenação do Sindsep-MG; Reforma Administrativa; e evento 
programado para o dia 18/08, com manifestações nacionais contra a citada Reforma, 
inclusive com a decretação de greve nesse dia. Entretanto, não houve deliberação para 
a participação na greve. 
 
Ressalta-se também proposta apresentada por participante de se fazer um trabalho de 
destacar a importância do serviço público na sociedade. 
 
Nesse mesmo item foi informado sobre a realização de uma live do Fórum de C&T, no 
dia 17/08, às 18 horas. A chamada para a live foi encaminhada no mesmo dia aos 
associados da Assec-MG. 

3) Lançamento de informações do CD no site da Assec-MG 

A presidente da Assec-MG ficou de pedir ao presidente do CD que encaminhasse os relatórios 
das reuniões do CD, para que esses pudessem ser disponibilizados no site da Assec-MG. 

 
4) Ofícios encaminhados pelo CD: Plano de trabalho/orçamentário; divulgação 

de datas de reuniões do CD e abertura da reunião para quem quisesse 
participar; possibilidade de o diretor presidente participar nas reuniões do 
CD; Situação da licença de diretor suplente da Assec. 

A presidente da Assec-MG informou que já tinha dado respostas a todos ofícios 
encaminhados até então pelo presidente do Conselho Deliberativo. No ofício relativo a 
encaminhamento do plano de trabalho e da proposta orçamentária para 2021-2023, foi 
lembrado que estes documentos já tinham sido enviados anteriormente em 28/07/2021. 
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4) Atualização de informações do site da Assec-MG 

 
O diretor de Relações Comunitárias informou sobre a necessidade de atualização de 
conteúdos do site da Assec-MG. Solicitou a todos os participantes da reunião que 
fizessem uma leitura geral dos conteúdos desse site e informassem ao mesmo o que 
deveria ser atualizado e o que poderia ser retirado do site. Foi informado que algumas 
atualizações já tinham sido feitas como a inserção dos nomes dos atuais integrantes da 
nova direção da Assec-MG, bem como do Conselho Deliberativo. No menu Documentos, 
foram criadas três subpáginas denominadas Atas Diretoria, Atas Conselho Deliberativo 
e Plano Médico. Para essa última subpágina já tinha sido migrado o link do CDTN de 
acesso à lista de credenciados do Plano Médico. A última lista disponível no site era de 
2017. 
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Romário Lares Peixoto, Antônio Fioravante Neto, Jonnas 
Peressinotto, Wellington Antonio Soares, Lúcia Maria L. de Alencar, Bruno Melo Mendes, 
Paulo Ney de A. Barros 
 
ITENS DA PAUTA 
 

1) Campanha Solidária 
2) Reforma Administrativa 
3) Fórum de C&T 
4) Pesquisa sobre Plano Odontológico 
5) Assembleia do SINDSEP-MG 

 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 

1) Campanha Solidária 
 
Tendo finalizado o prazo de participação na consulta sobre a Campanha Solidária, 
decidiu-se encaminhar o resultado da apuração da consulta ao Conselho Deliberativo 
(CD) para análise. Bruno ficou de enviar resultado consolidado da consulta para que 
Wellington elabore minuta do ofício a ser encaminhado ao CD pela presidente da Assec-
MG. 
 

2) Reforma administrativa 

Tendo em vista a importância do tema da Reforma Administrativa para os associados da 
Assec-MG, deliberou-se pela divulgação da matéria “Reforma administrativa poderá ser 
alvo de ações junto ao STF” publicada no dia 09/08 no blogdosesiape no site, grupos 
WhatsApp e email da Assec-MG.  

3) Fórum de C&T 

Pesquisou-se entre os presentes se havia notícias relevantes a respeito do Fórum de C&T, a 
partir das informações tratadas na última reunião desse Fórum. Fioravante relatou que tinha 
participado da última reunião e que as notícias estariam disponíveis no último relatório do 
Fórum. Em geral, continuam os mesmos assuntos da Reforma Administrativa e de possível 
reunião com o Ministro de C&T&I. Fioravante ficou de enviar o próximo relatório para 
divulgação.  

4) Plano Odontológico 
 
Visando saber a satisfação dos associados que fazem parte do Plano Odontológico, do 
qual a Assec-MG é agora o primeiro responsável pela gestão, foi aprovada a realização 
de uma consulta a esses associados. Os resultados dessa consulta poderão inclusive 
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servir de incentivo a que outros associados também possam aderir a esse plano. Bruno 
ficou de fazer uma proposta de pesquisa que será analisada pela Diretoria e implantada 
posteriormente. Para elaboração da proposta, é necessário que a Secretaria da Assec-
MG forneça o nome e email dos associados atualmente integrantes desse plano. 
 
 

5) Assembleia do Sindsep-MG 
 

Jacqueline informou que tinha recebido do Sindsep-MG, por meio do Arimatéia, um 
pedido de realização de Assembleia com associados da Assec-MG, a ser realizada no 
dia 12 de agosto, para tratar da votação de ações a serem realizadas no dia 18 de agosto, 
visando paralização nesse dia, em protesto contra a PEC da Reforma Administrativa. Foi 
informado que o Sindsep disporia de infraestrutura para promover a assembleia online 
com a participação de até 100 pessoas. Não ficou muito claro como seria essa 
assembleia e se haveria também a participação de alguma pessoa de referência que 
pudesse dar inicialmente uma palestra sobre o tema, discorrendo sobre as possíveis 
perdas que seriam imputadas aos servidores públicos. Foi consenso que o tempo 
disponível para divulgar essa assembleia estava muito curto. Discutiu-se que, com esse 
tempo reduzido, correr-se-ia o risco de não se ter sucesso com a participação de 
servidores no evento online. O diretor Romário chegou a ligar para o Arimatéia, durante 
a reunião, para buscar mais informações sobre o evento.  Foi reiterada a necessidade 
de estarmos juntos com o Sindicado nessa defesa dos servidores públicos. Dentro das 
discussões, foram sugeridos alguns nomes de referência como possível palestrante no 
evento. Não se fechou uma ação em relação ao tema. Jacqueline ficou de interagir 
novamente com o Arimatéia para definir desdobramentos da proposta. 
 

6) Interação com presidente da ASPAN 
 
Foi discutida a sugestão de se fazer uma reunião com a presidente da ASPAN, para 
tratar de uma maior aproximação com essa Associação. A presidente informou que já 
havia participado em reunião anterior da ASPAN e inclusive abordado esse ponto de 
pauta. Entretanto nada se concretizou a respeito do tema. Decidiu-se fazer um estudo 
de comparação da quantidade de associados da ASPAN e da Assec-MG, visando 
inclusive levantar quantos associados da primeira associação também estão associados 
à segunda citada. Wellington se encarregará do estudo e Jacqueline deverá providenciar 
a lista atualizada dos integrantes da ASPAN. 
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Romário Lares, Jonnas Peressinotto, Wellington Antonio 
Soares, Lúcia Maria L. de Alencar 
 
ITENS DA PAUTA 
 

1) Candidatura ao Conselho Regional do Plano Médico (CCR); 
2) Avaliação da reunião com o diretor do CDTN; 
3) Atualização de informações do site da Assec-MG; 
4) Portaria MCTI No 5120 se 18/08/2021, que autoriza teletrabalho; 
5) Preparatórios para reunião de representantes com o Ministro de C&T; 
6) Campanha Solidária. 
 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
 
1) Candidatura ao Conselho Regional do Plano Médico (CCR) 
 
Já houve a divulgação dos inscritos como representantes dos beneficiários do plano 
médico do CDTN/CNEN. Inscreveram-se Andrea de Oliveira França, Donizete Anderson 
de Alencar, Gerferson André Silva Costa e Jacqueline Rosária Pinto. A eleição será 
realizada em 09 de setembro de 2021. Informações sobre o processo eleitoral serão 
divulgadas posteriormente pelo CDTN. 
 
Jacqueline irá providenciar minuta de notícia a ser divulgada posteriormente, relatando 
a importância de participação no CCR e da votação dos beneficiários. 
 
 
2) Avaliação da reunião com o diretor do CDTN 
 
Os participantes pela diretoria manifestaram a sua preocupação com a futura 
composição do Conselho Regional do Plano Médico do CDTN/CNEN com a nova 
orientação de composição desse Conselho, em que metade seria indicada pela direção 
e a outra metade escolhida por votação dos beneficiários do plano médico. A 
preocupação baseava-se no fato de que possíveis servidores a serem indicados pela 
direção estariam candidatando-se ao processo eletivo. Poder-se-ia ter um 
desbalanceamento entre o quantitativo de membros vinculados diretamente à direção e 
o quantitativo de membros representando os beneficiários. O diretor ouvir as 
ponderações dos diretores e disse que ele pessoalmente era uma das pessoas também 
preocupadas com o destino do plano médico. Falou que não tinha pensado a respeito 
dessa possibilidade e procurou transmitir confiança aos participantes da reunião. 
Questionado pela diretoria, ele informou que dos indicados pela direção poderia ter 
membro não pertencente ao plano médico.  
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3) Atualização de informações do site da Assec-MG 

 
O diretor de Assuntos Comunitários alertou novamente sobre a necessidade de uma 
atualização de conteúdo do site da Assec-MG. Informou que tinha detectado problemas 
no Fale Conosco – enviou dois emails para esse Canal e não recebeu nenhum retorno. 
Foi relatado ainda necessidade de ser informado se os convênios no menu “Convênios” 
estão atualizados ou não.  
 
Os presentes na reunião ficaram de fazer uma revisão de conteúdo do site da Assec-MG 
e dar retorno. 
 
4) Portaria MCTI No 5120 se 18/08/2021, que autoriza teletrabalho 
 
Esse tema foi abordado em razão de essa portaria cuidar de autorização do teletrabalho 
no âmbito do MCTI e que pode impactar servidores ativos do CDTN, no que diz respeito 
a pagamentos de adicional por radiação ionizante. Um dos diretores relatou que já tinha 
sido procurado por membro de seu setor, questionando-o sobre sua preferência por 
trabalho presencial ou home office. Essa Portaria remete a Instrução Normativa número 
65 de 30 de julho de 2020, onde são conceituadas as formas de teletrabalho. 
 
Ficou-se de preparar uma matéria para informar aos associados sobre o processo de 
alteração de formas de trabalho que estão em curso, de modo a não sermos 
surpreendidos na hora de possível implantação do mesmo no CDTN. 
 
5) Preparatórios para reunião de representantes com o Ministro de C&T. 
 
Discutiu-se sobre a participação da diretoria da Assec-MG em reunião das Associações 
para tratar da consolidação dos temas a serem discutidos com o Ministro de C&T no dia 
30 de agosto de 2021. Na reunião com o ministro, participarão representantes do Fórum 
de C&T, sendo que Rita Frizzo é quem foi indicada para representar a área nuclear. Foi 
sugerido que todos diretores da Assec-MG participem dessa reunião preparatória e não 
somente a presidente, 
 
6) Campanha Solidária 
 
Foi levantado na reunião informações sobre a Campanha Solidária, cuja continuidade ou 
não da mesma está agora nas mãos do Conselho Deliberativo, que já tinha questionado 
se essa Campanha estaria ou não no plano de trabalho da Assec-MG. Questionou-se se 
esse plano seria engessado de modo a não permitir a realização da Campanha Solidária 
somente por não estar no citado plano. Jacqueline disse que iria verificar com o 
presidente do CD sobre a possibilidade de fazer uma reunião extraordinária sobre o 
tema. Ela informou que vai participar da próxima reunião do CD quando esse caso for 
abordado. Lúcia Auler ficou também de interagir com o presidente do CD, 
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PARTICIPANTES 
 
Romário Lares Peixoto, Jonnas Peressinotto, Tercio Assunção Pedrosa, Wellington 
Antonio Soares, Lúcia Maria L. de Alencar, Bruno Melo Mendes, Paulo Ney de A. Barros. 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Matéria sobre teletrabalho / Webinário Ministério da Economia.  
2) Análise jurídica dos documentos sobre teletrabalho.  
3) Campanha Solidária. 
4) Atualização de conteúdo do site da Assec-MG. 
5) Festa de comemoração dos 69 anos do CDTN. 
6) Comunicação de aposentadorias à Assec. 
7) Reunião com o Ministro de C&T&I. 
 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
1) Matéria sobre teletrabalho / Webinário Ministério da Economia  
 
O Diretor de Relações Comunitárias comentou sobre publicação de matéria a respeito 
de teletrabalho no site da Assec-MG e divulgação nos grupos WhatsApp e por email 
aos associados. Foi sugerido que toda a diretoria participasse do Webinário 
promovido pelo Ministério da Economia, às 9h30 do dia 1º de setembro. Foi discutida 
a necessidade de todos lerem detalhadamente os documentos que tratam do assunto 
e que estão disponibilizados no site da Assec-MG, de modo a ir se poder levantar 
possíveis pontos desfavoráveis aos servidores da ativa que aderirem ao teletrabalho 
e que podem estar nas entrelinhas desses documentos (custos adicionais de Internet 
e energia elétrica, redução de salário, perda de adicionais, banco de horas, segurança 
de dados, etc.) 
 
2) Análise jurídica dos documentos sobre teletrabalho  
 
Esse item ficou prejudicado, pois ainda não se teve resposta da área jurídica sobre os 
documentos que tratam de teletrabalho. 
 
3) Campanha Solidária 
 
Lúcia Auler entrou em contato com o presidente do Conselho Deliberativo para obter 
informações sobre a Campanha Solidária, atualmente sob análise no CD.  Esse 
Conselho só irá se reunir na próxima quinta-feira e, portanto, o assunto ainda não foi 
abordado. Lúcia informou ainda que ponderou com o citado presidente sobre a 
necessidade de o CD promover reuniões extraordinárias para tratar de temas 
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emergenciais, de interesse da Associação, uma vez que o CD só tem prevista uma 
reunião mensal. 
 
4) Atualização de conteúdo do site da Assec-MG 
 
Foi lembrada, mais uma vez, a necessidade de que se faça uma análise detalhada do 
conteúdo do site da Assec-MG, de modo que se possa atualizá-lo, descartando 
informações desatualizadas, links não funcionais, dentre outros. Anteriormente à 
reunião, foi solicitado que os membros da diretoria atual enviassem fotos 3x4, a serem 
inseridas na aba do site que trata da história da Assec-MG. Paulo Ney enviou 
imediatamente uma coletânea de fotos. Alguns membros da diretoria também 
enviaram fotos 3x4. A Secretaria da Assec-MG enviou também uma lista com o nome 
e respectivos cargos dos diretores do biênio 2017-2019, a serem utilizados para 
atualização da história da Associação no site. 
 
 
5) Videoconferência de comemoração dos 69 anos do CDTN 
 
Esse tema foi inserido nas discussões, em razão de se ter tido conhecimento de que 
o diretor da DPD não tinha ficado satisfeito com manifestação havida na 
videoconferência de comemoração dos 69 anos do CDTN, tendo-a atribuído à possível 
diretor da Assec-MG. É importante salientar que a diretoria da Assec-MG nem sequer 
foi convidada oficialmente para participar do evento, como é de costume em todas as 
homenagens desse tipo havidas até então no CDTN. A Associação irá resgatar a 
verdade dos fatos. 
 
6) Comunicação de aposentadorias à Assec 
 
Tendo em vista o número crescente de aposentadorias no serviço público, é 
necessário que a Assec-MG acompanhe, de perto, a evolução da perda de servidores 
no CDTN. Questionou-se se a aposentadoria de servidores era imediatamente 
comunicada à Associação. Não se teve uma resposta conclusiva à essa pergunta. O 
diretor de Relações Comunitárias ficou de buscar meios de obter a lista atualizada de 
servidores na ativa, de modo a atualizar a lista de controle de associados. 
 
7) Reunião com o Ministro de C&T&I 
 
Foi informado que a reunião dos representantes do Fórum com o Ministro do MCTI 
tinha sido realizada. Informações sobre o tema serão passadas na reunião do Fórum 
de C&T que acontece na próxima quarta-feira, às 20h. Foi solicitado que algum 
representante da Assec-MG participasse dessa reunião de modo a trazer informações 
para a diretoria. 
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Antônio Fioravante Neto, Jonnas Peressinotto, Wellington 
Antonio Soares, Bruno Melo Mendes, Paulo Ney de A. Barros 
 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Campanha Solidária. 
2) Documento solicitado pelo Fórum de C&T. 
3) Inclusão de índice de reajuste de contrato da Assessora Jurídica da Assec-MG. 
4) Contrato da Assistente Social da Assec-MG/ASPAN. 
5) Eleição do Conselho Fiscal. 
6) Necessidade de se ter informações dos nomes de todos os servidores ativos. 
7) Cronograma do processo eleitoral da Assec-MG. 
 
 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
1) Campanha Solidária 

 
Pesquisa realizada, junto aos associados, mostrou resultado positivo de aceitação dos 
mesmo em relação à última forma proposta de realização da Campanha Solidária. 
Tendo por base parecer da assessoria jurídica da Assec-MG, de que a continuidade de 
implantação da campanha dependeria de aprovação do Conselho Deliberativo (CD), o 
pleito foi então encaminhado a este Conselho. Na última reunião do CD, o tema foi 
avaliado e não houve aprovação da forma pleiteada de realização da campanha. O CD 
sugeriu que fosse adotada mesma forma anterior já tentada pela Assec-MG, junto a 
uma determinada empresa, e que no final não deu certo. Decidiu-se, então, tentar, mais 
uma vez, buscar a forma sugerida e que independa, de vez, de se utilizar recursos 
financeiros da Assec-MG. Poder-se-á, inclusive, optar por uma outra forma distinta da 
sugerida, como o depósito do associado diretamente para a entidade de assistência, 
via PIX . A nova forma só será divulgada depois que tudo estiver testado. 
 
2) Documento solicitado pelo Fórum de C&T 
 
Este item ficou prejudicado pois a Assec-MG não consegui entrar em contato com o 
Dr. Carlos, do Sindsep-MG, tanto por meio da Jacqueline como do Fioravante. Decidiu-
se que seria tentado novo contato com o Dr. Carlos. Caso não se tenha sucesso, será 
tentado contato com a Dra. Regina, também do Sindsep-MG. Este documento diz 
respeito a possíveis alterações na Carreira de C&T, embutidas em PEC relativa à 
criação da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN), e que irá refletir 
também na Carreira de C&T de outras instituições de ciência e tecnologia no país. 
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3) Inclusão de índice de reajuste de contrato da Assessora Jurídica da Assec-MG 
 
Este assunto já tinha sido levantado desde a posse da atual diretoria da Assec-MG. No 
contrato anterior, não constava, no citado contrato, nenhum índice de reajuste. O pleito 
foi apresentado, tendo por argumento inclusive um aumento no atendimento aos 
associados (requerimentos administrativos), quando comparado ao explicitado no 
contrato então em vigor. Decidiu-se que Jacqueline e Jonnas iriam combinar uma 
reunião por videoconferência com a assessora jurídica citada, para conversarem sobre 
acerto de índice, possivelmente IPCA, a ser incluído no contrato e outros possíveis 
ajustes. 
 
4) Contrato da Assistente Social da Assec-MG/ASPAN 
 
A presidente da ASPAN entrou em contato com a presidente da Assec-MG, para 
discutir pleito da ASPAN de passar de dois para um dia semanal, o período de 
atendimento da assistente social que atende às duas associações. Mantido o período 
de um atendimento de um dia por semana, para a Assec-MG, o período total de 
atendimento por semana da citada assistente passaria para somente dois dias por 
semana, o que implicaria em possível redução do valor mensal pago. Além disso, foi 
levantado que deveria ficar mais claro, no contrato, a especificação dos valores pagos 
pela Assec-MG em relação a esse tema. Jacqueline ficou de entrar em contato com a 
presidente da ASPAN, solicitando que a mesma apresente texto de alteração da 
proposta para que a diretoria da Assec-MG faça a devida análise. 
 
5) Eleição do Conselho Fiscal 
 
O mandato do atual Conselho Fiscal (CF) já está vencido. O período de atuação do 
mesmo não deve coincidir com o período da gestão da Diretoria da Assec-MG. 
Jacqueline irá solicitar à Secretaria da Assec-MG que faça uma relação da sequência 
de realização das eleições passadas para o Conselho Fiscal. Jonnas irá fazer um 
estudo da forma de realização da nova eleição do CF, adequada ao critério citado, e 
apresentá-lo à diretoria. Posteriormente, será feita a divulgação da eleição do novo CF. 
 
6) Necessidade de se ter informações dos nomes de todos os servidores da ativa 

 
Está sendo feito um estudo, tendo por base uma planilha Excel dinâmica, sobre a 
composição do quadro de servidores da Assec-MG, constituído de servidores 
associados da ativa e de aposentados. De modo a que esta planilha fique sempre 
atualizada, discutiu-se em reunião anterior se a Assec-MG era imediatamente 
informada pelo CDTN no caso de pedidos de aposentadorias. Não se teve uma 
resposta conclusiva à essa pergunta. Foi informado que no dia de hoje, 14/09/2021, 
tinha sido enviado um email ao chefe da SEGEPE, perguntando se era possível fornecer 
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uma relação dos nomes dos servidores da ativa. Nesse mesmo dia, o citado chefe deu 
retorno positivo em relação ao envio dos nomes dos servidores à Assec-MG. 
 
De posse dessas novas informações, poder-se-á fazer um levantamento de quais 
servidores da Assec-MG ainda não estão associados e partir-se, então, para uma 
campanha de convite para que os mesmos se associem. Nesse convite, que deverá 
ser feito de forma personalizada, será reforçada a importância da associação em 
defesa de seus associados, inclusive relatando grandes conquistas da Assec-MG ao 
longo de sua vida. 
 
7)  Cronograma do processo eleitoral da Assec-MG 
 
De modo a facilitar a atual gestão da Assec, bem como futuras que virão, o diretor  
Jonnas Peressinotto está fazendo, com base em uma planilha Excel, um cronograma 
do processo eleitoral da Assec-MG, pontuando marcos de referência importantes para 
quem conduz o processo de votação, em todas as instâncias. Ele irá compartilhar essa 
planilha, entre os pares, para análise e contribuição para aperfeiçoamento da mesma. 
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Romário Lares Peixoto, Jonnas Peressinotto, Wellington 
Antonio Soares, Lúcia Maria L. de Alencar, Bruno Melo Mendes, Paulo Ney de A. Barros 
 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Campanha Solidária 
2) Eleição do Conselho Fiscal 
3) Atualização do site da Assec-MG 
4) Fórum de C&T 
5) Plano médico GEAP 
6) Contratos da Assessoria Jurídica da Assec-MG e da Assistente Social 

Assec/ASPAN. 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
1) Campanha Solidária 

 
Em razão de o Conselho Deliberativo da Assec-MG não ter aprovada a última forma de 
Campanha Solidária proposta e ainda em razão da pouca confiança das pessoas na 
utilização da doação via PIX, a diretoria resolver aguardar até a volta do trabalho 
presencial, de modo a retomar esse tema, quando membros da Assec poderão estar 
presentes no CDTN e coordenarem ações de recolhimento de doações. 
 
2) Eleição do Conselho Fiscal 
 
Jonas elaborou cronograma de processo eleitoral na Assec-MG, com base em Planilha 
Excel, e que será disponibilizado no site da Associação.  No dia 18 do mês de outubro, 
o edital para eleição do Conselho Fiscal já deverá estar pronto. Jacqueline irá 
coordenar o trabalho junto com a Secretaria da Assec. Ela estimulou os diretores a 
irem pensando sobre possíveis candidatos para o Conselho. 
 
3) Atualização do site da Assec-MG 
 
Foi relatado que os convênios constantes não estão mais em vigor e que devem ser 
atualizados. A Secretaria relatou que estão em vigor Plano odontológico da Porto 
Seguro, o Seguro de vida da Tokio Marine e o Plano funerário da Zelo. Foi atualizada a 
lista de itens de pesquisa do menu “Notícias” do site da Assec. Já estão em cursos ações 
para lançar as novas palavras chave nos posts já publicados. Anteriormente, não se 
estava lançando essas palavras chaves e a pesquisa de notícias não apresentava 
notícias mais recentes. Será feita interação com o responsável pela manutenção do site 
para verificar a possibilidade de lançamento de um e-mail de um dos diretores como 
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contato do Fale Conosco do site da Associação. No momento, não se sabe para onde 
as informações desse canal de contato estão indo.  O Conselho Deliberativo ainda não 
enviou as atas de suas reuniões para disponibilização no site da Assec. Jacqueline ficou 
de interagir com o presidente do CD e falar a respeito desse tema. 
 
4) Fórum de C&T  
 
Não se conseguiu contato com o Dr. Carlos e nem com a Dra. Regina do Sindsep-MG. 
A assessora jurídica da Assec-MG é que ficou de entrar em contato com o Dr. Carlos 
para tratar da elaboração de documento solicitado pelo Fórum, com alerta sobre 
possível alteração da carreira de C&T, dentro da PEC que trata da criação da 
Autoridade Nacional de Segurança Nuclear - ANSN. 
 
5) Plano médico GEAP 
 
O tema entrou na pauta em razão de consulta ao SEI, onde constava o processo de 
número 01341003967/2021-88, de 20/09/2021, abordando interações do GEAP com 
a direção da CNEN, prevendo possível interação com a CGRH e depois com os 
servidores. O CCR está acompanhando o tema e irá elaborar documento a ser 
encaminhado ao Presidente da CNEN. Mais informações serão trazidas pela 
Jacqueline na próxima reunião. 
 
6) Contratos da Assessoria Jurídica da Assec-MG e da Assistente Social 

Assec/ASPAN 
 
Jacqueline e Jonnas irão acertar uma data de videoconferência com a assessora 
jurídica da Assec para tratar do tema. Jacqueline informou que interagiu com a 
presidente da Aspan, informando que aguarda documento contendo alterações 
proposta para o novo período de trabalho da assistente social, no que diz respeito à 
Aspan. 
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Romário Lares Peixoto, Jonnas Peressinotto, Wellington 
Antonio Soares, Lúcia Maria L. de Alencar, Bruno Melo Mendes, Paulo Ney de A. 
Barros 
 
 
ITENS DA PAUTA 
 
 
1) Relato da reunião das Assec's realizada no dia 27/09/2021. 
2) Manifestação de associado, em relação à dados sobre reunião Geap/CNEN 
divulgada na carta ao presidente da CNEN 
3) Matéria sobre perfil dos associados da Assec-MG e desdobramentos. 
4) Site da Assec-MG: monitoramento do Canal Fale Conosco e atualizações de 
conteúdo realizadas. 
5) Contratos da Assessoria Jurídica da Assec-MG e da Assistente Social Assec/Aspan. 

6) Proposta de convênio com Pousada na Serra do Cipó. 
 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
 
1) Relato da reunião das Assec's realizada no dia 27/09/2021 
 
Jacqueline, Romário e Paulo Ney participaram da reunião das Assec’s realizada no dia 
27/09/2021. O tema de fundo foram as preocupações com o plano de saúde da CNEN, 
face às aproximações do plano de saúde Geap com a CNEN. Na reunião foi informado 
sobre o envio da carta ao presidente da CNEN, solicitando posição a respeito do tema. 
Na reunião, decidiu-se esperar, por uma semana, uma possível resposta do presidente. 
Se não houver resposta nesse prazo, serão estudadas outras medidas para tentar 
obter informações sobre o tema da reunião. Houve manifestações de necessidades 
de ações mais drásticas em relação ao tema. De parte da Assec-MG, houve 
ponderações de se tentar buscar canais de diálogo com a direção da CNEN, como 
reunião com o presidente, mas a sugestão não foi aceita. Foi ressaltado que deveriam 
ser esgotadas todas as oportunidades de se estabelecer canal de diálogo. Como ação 
definida pela Assec-MG, em relação ao plano médico da CNEN, foi estabelecido que 
Paulo Ney iria entrar em contato com a direção do CDTN para agendar uma reunião da 
Assec-MG para tratar do tema, pleiteando que a direção do Centro também seja 
inserida nesse circuito. 
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2) Manifestação de associado, em relação à dados sobre reunião Geap/CNEN 
divulgada na carta ao presidente da CNEN 
 
Um servidor do CDTN questionou, por e-mail, se realmente a reunião entre Geap e 
CNEN tinha sido somente com membro de RH’s da CNEN, tendo como base carta das 
Assec’s enviada ao presidente da CNEN. Jacqueline ficou de enviar resposta a esse 
servidor confirmando a informação da carta. 
 
  
3) Matéria sobre perfil dos associados da Assec-MG e desdobramentos 
 
Todos os presentes concordaram com divulgação de matéria elaborada com o tema 
“Associados da Assec-MG: quantos e quem somos nós”. No dia 29, essa matéria será 
divulgada aos associados por meio dos grupos WhatsApp e por e-mail aos 
associados. A Assec-MG já possui uma lista atualizada dos servidores da ativa que 
ainda não se associaram. Um dos diretores ficou de conseguir a relação de e-mails 
desses servidores, para que a Assec-MG possa manda mensagem individual, por 
email, a cada um dos servidores da ativa ainda não associados. Será elaborada uma 
minuta de texto de convite para ser enviada aos mesmos. 
 
 
4) Site da Assec-MG: monitoramento do Canal Fale Conosco e atualizações de 
conteúdo realizadas. 
 
Foi solicitado ao Roncalli, responsável pela manutenção do site da Assec-MG, 
informações sobre para qual e-mail estavam indo as informações do canal Fale 
Conosco do site. Foi informado que o e-mail lá cadastrado era etp@cdtn.br. Tendo em 
vista que o e-mail que tem maior monitoramento é assecmg@cdtn.br, foi solicitado 
que o e-mail anterior fosse substituído por este último, que pode ser reencaminhado 
aos diretores pela própria Secretaria da Assec-MG.   
 
Foi feita atualização do item de menu “Convênios” da página principal do site, sendo 
lá lançados somente os seguintes planos: Plano odontológico da Porto Seguro; Seguro 
de vida da Tokio Marine e o Plano funerário da Zelo. Para os dois primeiros, foram 
inseridos links para acesso aos respectivos documentos. Para o último, que é 
coordenado pela Aspan, ainda não se dispõe do contrato a ser inserido também no site, 
 
O Conselho Deliberativo ainda não enviou as atas de suas reuniões para disponibilização 
no site da Assec.  
 
 
 
 

mailto:etp@cdtn.br
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5) Contratos da Assessoria Jurídica da Assec-MG e da Assistente Social 

Assec/ASPAN 
 
Contrato da Assessoria Jurídica da Assec-MG 

 
Houve parte da reunião em que esteve também presente na reunião presencial, a Dra. 
Larissa Alba, para tratar de índice de reajuste de contrato da mesma, que não constava 
no segundo contrato celebrado entre a mesma e a Assec-MG. No primeiro contrato, o 
índice de reajuste foi o IGPM. Além disso, a presidente dessa Associação, solicitou que 
a assessora jurídica fizesse um breve resumo de ações normais executadas por ela, 
dentre as atribuições do contrato, e outras extras que apareceram no decorrer do 
trabalho e mesmo durante a pandemia. 
 
A Dra. Larissa fez um relato de todas as suas atividades realizadas na área jurídica, 
propriamente dita, e na área de orientações administrativas aos associados, como 
requerimentos administrativos a serem encaminhados à direção do CDTN, elaboração 
de outros documentos, esclarecimentos de dúvidas e envio de e-mails a associados. 
Segundo a mesma, houve, no mínimo, cinco atendimentos extras a mais em relação ao 
previsto no contrato em vigor. Em relação ao índice de reajuste do contrato, ela foi bem 
clara que isto deveria ser uma decisão da diretoria e reconheceu que o índice IGPM 
estava bem alto e que o IPCA, com menor percentual, seria um valor a ser aceito por 
ela. Ficou então definido que a renovação do contrato se dará considerando o IPCA. 
 
A presidente da Assec-MG aproveitou para informar que novas demandas, em relação 
a abono de permanência serão encaminhados à Dra. Larissa, em razão de alterações 
na lei que trata do assunto. 
 
Foi discutido também a Ação judicial de raios-X, que tinha sido encaminhada por meio 
do escritório da Dra. Ana Porto, já falecida. Na época, a Dra. Larissa colocou-se à 
disposição para ser procuradora junto à Assec, somente para acompanhar o processo. 
Na época ficou-se de fazer um subestabelecimento para a Dra. Larissa. Entretanto, isso 
não foi feito. Jacqueline ficou de interagir com o escritório da Dra. Ana Porto, de modo a 
se inteirar sobre o tema e tentar resgatar os relatos regulares sobre o andamento do 
processo que eram então encaminhados pela mesma 
 
Um outro ponto levantado foi a possibilidade de a Da. Larissa enviar um roteiro de como 
se fazer a consulta dos processos no PJE. Esse tipo de atividade é normalmente feito 
pela assessora jurídica e muitas vezes solicitado diretamente aos diretores da Assec-
MG. Ela informou que praticamente já possui um passo a passo sobre a demanda 
apresentada e que irá encaminhar à Assec-MG para divulgação aos associados. Disse 
ainda que é importante que cada associado acompanhe, de perto, processos na justiça 
e mesmo que divulgue essas informações entre familiares. Relatou ainda que muitas 
vezes é procurada por familiares de associados falecidos e que não tem nenhuma 
informação de possíveis processos na justiça em nome dos mesmos.  
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Contrato da Assistente Social Assec/Aspan 

 
A Aspan ainda está fazendo revisão do contrato da Assistente Social, de modo a 
verificar qual seria realmente a melhora alternativa de alteração. 
 
 
6) Proposta de convênio com pousada na Serra do Cipó 
 
Na reunião, foi sugerida a realização de convênio entre a Assec-MG com a Pousada e 
Restaurante do Joca, na Serra do Cipó. Deliberou-se que deveriam ser enviadas mais 
informações sobre a pousada, como fotos, localização, canais de contato e qual seria 
o percentual de desconto a ser dado a associado da Assec-MG. Mesmo durante a 
reunião, foi passado o canal Instagram dessa pousada. Foi discutido que, caso essa 
iniciativa tenha sucesso, poder-se-ia tentar a mesma ação junto a outras pousadas na 
Serra do Cipó. 
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Jonnas Peressinotto, Wellington Antonio Soares, Bruno Melo 
Mendes, Paulo Ney de A. Barros 
 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Convite a servidores da ativa do CDTN, ainda não associados à Assec-MG. 
2) Passo a passo para acesso a jurídicos eletrônicos (PJE). 
3) Resposta do presidente da CNEN sobre plano médico. 
4) Plano médico – reunião com o diretor do CDTN. 
5) Eleição do Conselho Fiscal. 
6) Site da Assec-MG. 
7) Retorno presencial ao CDTN. 
8) Contrato de trabalho da Assistente Social.  
 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
 
1) Convite a servidores da ativa do CDTN, ainda não associados à Assec-MG 
 
A Assec-MG já dispõe da relação de servidores da ativa que não estão filiados à essa 
Associação, bem como os respectivos e-mails. Já foi distribuída, entre os diretores, a 
minuta do texto a ser encaminhado a esses servidores, convidando-os a se filiarem. 
Foi deliberado que já se pode dar início a esse processo de envio dos convites, que 
deverá ser feito pela Secretaria, de forma nominal e individual. Wellington deverá 
encaminhar as informações para que a Secretaria dê prosseguimento ao processo. 
 
 
2) Passo a passo para acesso a processos jurídicos eletrônicos (PJE) 
 
Em reunião anterior com a assessora jurídica da Assec-MG, foi pleiteado que a mesma 
elaborasse um passo a passo de consulta a processos jurídicos eletrônicos em curso, 
a ser disponibilizado no site da Associação e a ser divulgado entre os associados. 
Ainda não se teve conhecimento de retorno a esse pleito na data de hoje. Jacqueline 
ficou de verificar se o retorno foi dado à Secretaria. 
 
 
3) Resposta do presidente da CNEN sobre plano médico 
 
Ainda não se tem conhecimento de nenhuma resposta do presidente da CNEN quanto 
a esse tema. O que se sabe é que existe um processo aberto no SEI, no qual consta 
uma minuta, preparada pela DGI, e a ser encaminhada pelo presidente, na qual 
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constam possíveis explicações sobre as apreensões dos associados sobre o Plano 
médico da CNEN X GEAP.  
 
 
4) Plano médico – reunião com o diretor do CDTN 
 
Na semana anterior tinha sido agendada uma reunião por videoconferência com o 
diretor do CDTN para se tentar buscar esclarecimentos sobre o plano médico. 
Entretanto, a reunião teve de ser cancelada em razão de a grande maioria dos 
diretores da Assec-MG não terem tempo disponível no horário agendado. Paulo Ney 
ficou de tentar um novo agendamento, preferencialmente nos dias 18 ou 20 de 
outubro. Além desse tema para essa próxima reunião, Jacqueline sugeriu inserir mais 
dois temas: a) Conselhos Consultivos, pleiteando a volta do funcionamento dos 
mesmos com todos os integrantes; b) Possibilidade de retorno também das secretárias 
da Assec-MG ao trabalho presencial. 
 
 
5) Eleição do Conselho Fiscal 
 
Em reunião anterior, tinha sido comentado que 18 de outubro seria o dia de referência 
para o início do processo de eleição do Conselho Fiscal. Jacqueline informou que a 
Secretaria já organizou toda a documentação. Segundo ela, o fato novo seria a data 
de posse, que deverá ocorrer no dia 27 de dezembro, de modo a haver defasagem do 
período de atuação desse Conselho, com o período de atuação da atual diretoria da 
Assec-MG. Informou, ainda, que o período de atuação do novo Conselho a ser eleito 
será de dois anos e quatro meses. Foi sugerido que os diretores entrem em contato 
com os integrantes do Conselho anterior, convidando-os para se candidatarem nessa 
nova eleição. O nome desses integrantes está disponível no site da Assec-MG, em 
“Sobre a Assec-MG/Conselho Fiscal”. Foi levantada ainda a necessidade de se pedir 
apoio ao servidor Marcos Flávio na realização da eleição, nos mesmos moldes da 
eleição anterior da atual diretoria da Associação. 
 
 
6) Site da Assec-MG 
 
Foi informado sobre novidade constante no site, no item de menu “Sobre a Assec-
MG”, onde pode ser encontrado o subitem “Quem somos nós associados”, onde 
dispõe-se de uma tabela dinâmica, com nome de todos os associados, podendo-se 
filtrar dados por pesquisa, nome e situação (aposentado e ativa). Além disso, dispõe-
se de contabilização do número total de associados, número de associados da ativa e 
número de associados aposentados. A página calcula, também, automaticamente a 
idade da Associação desde sua origem. 
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7) Retorno presencial ao CDTN 
 

A única notícia que se tem é aquela transmitida pela DGI, por e-mail, aos servidores 

da ativa, no dia cinco de outubro com o tema “Retorno gradual e seguro do trabalho 

presencial”. Esse retorno estaria previsto para o dia 15 de outubro.  Foi mencionado 

também que poder-se-ia ter uma limitação inicial de 320 pessoas em trabalho 

presencial. 

 
8) Contrato de trabalho da Assistente Social. 
 
Segundo informações da Jacqueline, a Aspan teria decidido que a duração do contrato 
de trabalho da assistente social passaria a ser de somente um dia por semana. Antes 
era de dois dias para a Aspan e um para a Assec-MG. Em razão do aumento do 
número de aposentados na Assec-MG, foi sugerido que a duração do trabalho da 
assistente social para a Assec-MG seja agora de dois dias. Provavelmente, o contrato, 
que era em conjunto com as duas associações, passe agora a ser em separado. 
 



 

 

 

ATA DE REUNIÃO DA ASSEC-MG / BIÊNIO 2021-2023 
Modalidade reunião – Videoconferência/Google Meet 

Data: 19/10/2021 

 

1/2 
 

 
 
PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Antônio Fioravante Neto, Jonnas Peressinotto, Wellington 
Antonio Soares, Lúcia Maria L. de Alencar, Paulo Ney de A. Barros 
 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Finalização de texto convite a servidores da ativa, ainda não associados. 
2) Passo a passo para acesso a processos jurídicos eletrônicos – Site Assec-MG. 
3) Resposta do presidente da CNEN sobre plano médico. 
4) Plano médico – reunião com o diretor do CDTN. 
5) Eleição do Conselho Fiscal – próximos passos. 
6) Contrato da Assistente Social 
 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
 
1) Finalização de texto convite a servidores da ativa, ainda não associados. 
 
A minuta do texto convite aos ainda não associados da Assec-MG foi discutida e 
finalizada. A versão final será encaminhada à Secretaria juntamente com a relação de 
nomes e respectivos e-mails para serem encaminhados, individualmente aos 
destinatários. Foi aprovada algumas alterações simples, com inserção de dados fixos 
na ficha de filiação. A informações sobre percentual mensal de filiação já consta na 
ficha de filiação. 
 
2) Orientações para acesso a processos jurídicos eletrônicos – Site Assec-MG. 
 
Já foi disponibilizado, no site, no menu DOCUMENTOS/PROCESSOS JURÍDICOS, o 
passo-a-passo elaborado pela assessora jurídica da Assec-MG, orientando a consulta 
a processos jurídicos eletrônicos em curso. Além da inserção desse passo-a-passo, 
foi inserido também o item RELATÓRIOS DE GESTÃO – ASSECMG no item de menu 
DOCUMENTOS. 
 
3) Resposta do presidente da CNEN sobre plano médico 
 
A diretoria discutiu a respeito desse tema, onde foi manifestada preocupação com a 
não resposta do presidente da CNEN até o presente momento. Deliberou-se por tentar 
mais um contato com o Gabinete da CNEN, para verificar se haverá ou não resposta 
à carta enviada pelas associações e que tratava do plano médico da CNEN. 
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4) Plano médico – reunião com o diretor do CDTN 
 
Foi informado que a reunião com o diretor será no dia 20 de outubro, às 14 horas. Na 
reunião serão tratados os seguintes temas: a) Plano médico CNEN x plano Geap 
Saúde; b) pleito de retorno do funcionamento dos Conselhos Consultivos com todos 
os integrantes; b) possibilidade de retorno também das secretárias da Assec-MG ao 
trabalho presencial.  
 
5) Eleição do Conselho Fiscal 
 
Já foi divulgado, via email e via grupos WhatsApp da Assec-MG, o edital de 
convocação para a eleição do Conselho Fiscal, mandato 2021/2024, no dia 18 de 
outubro de 2021. Foram sugeridos alguns nomes do Conselho Fiscal anterior para que 
sejam convidados a se candidatarem novamente. Jacqueline irá interagir com o 
Marcos Flávio, para dar suporte à Assec-MG na realização da eleição do CF, de forma 
online, tendo em vista a experiência do Marcos na realização da eleição da atual 
diretoria. Serão também contactados associados, para participar da Comissão 
Eleitoral. 
 
6) Contrato da assistente social 
 
Jacqueline conversou recentemente com a presidente da Aspan sobre o tema, mas o 
assunto ainda continua pendente. Está sendo feito um trabalho de análise da 
viabilidade financeira de contratação da assistente social, junto à Assec-MG, por dois 
dias de trabalho, em razão da Aspan ter indicado que irá contratar a mesma por 
somente um dia por semana e não mais por dois dias, como era anteriormente.  
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Romário Lares Peixoto, Antônio Fioravante Neto, Jonnas 
Peressinotto, Wellington Antonio Soares, Lúcia Maria L. de Alencar, Bruno Melo Mendes, 
Paulo Ney de A. Barros. 
 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Resposta do presidente da CNEN sobre o plano médico. 
2) Eleição do Conselho Fiscal – próximos passos. 
3) Contrato da Assistente Social. 
4) Participação de representante da Diretoria em reunião do CD. 
5) Audiência pública sobre a PEC 517/10 – Flexibilização do monopólio da União; 

produção de radiofármacos. 
7) Reunião online com o diretor do CDTN. 
6) Agenda do site – Calendário contêm as datas de aniversários dos associados. 
8) Análise de e-mail de associado da ativa arguindo sobre possível ação da Assec-MG 

quanto ao corte de férias semestrais. 
9) Manifestações em frente ao MCTI no dia 26 de outubro. 
 
 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
 
1) Resposta do presidente da CNEN sobre o plano médico 
 
Até o momento ainda não se teve resposta do presidente da CNEN. Assim, a Assec-
MG irá interagir o mais rápido possível com a direção da CNEN cobrando resposta 
sobre situação sobre o plano médico, encaminhado pelas Assec´s. 
 
 
2) Eleição do Conselho Fiscal 
 
Foi informado que o colega Marcos Flávio irá apoiar na realização da eleição online 
do próximo Conselho Fiscal. Alguns colegas, do Conselho anterior, foram convidados 
por integrantes da diretoria, mas até o momento somente um concordou em se 
candidatar novamente. 
 
3) Contrato da assistente social 
 
A Assec-MG deliberou que irá fazer um contrato individual com a atual assistente 
social, independentemente da decisão da Aspan. 
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4) Participação de representante da Diretoria em reunião do CD 
 
O diretor financeiro da Assec-MG participou da última reunião do Conselho 
Deliberativo. Segundo o mesmo, foram solicitados esclarecimentos relativos à gestão 
financeira e sobre alguns lançamentos de dados. O mesmo também informou que 
foram aprovadas as contas relativas ao período 2019/2020. O Plano de trabalho da 
atual gestão foi aprovado, sendo que haverá alguma recomendação sobre termos 
utilizados no texto do plano. 
 
5) Audiência pública sobre a PEC 517/10 – Flexibilização do monopólio da 
União; produção de radiofármacos 
 
No dia de hoje, 26/10, foi realizada uma audiência pública na Câmara em Brasília, 
relativa à PEC 517/10, que autoriza radioisótopos para pesquisa, com a flexibilização do 
monopólio da União. A audiência pública foi acompanhada por um dos integrantes da 
diretoria. O primeiro a falar foi o superintendente do IPEN, que fez um breve histórico da 
ação do instituto na pesquisa e produção de radiofármacos. Falou sobre o quantitativo 
em termos de utilização de radiofármacos na medicina nuclear oriundo do IPEN e sobre 
o faturamento da ordem de 120 milhões que retorna para a União. Informou que 
atualmente o IPEN produz 24 radiofármacos e manifestou preocupação, pois somente 
três deles são responsáveis por mais de 90% do faturamento. Acrescentou que 75% da 
produção vai para o sistema de saúde complementar e que somente 25% vai para o 
SUS. Esta apresentação do superintendente do IPEN e demais integrante da audiência 
pública, em sua íntegra, estão disponíveis em link da Câmara Federal. A Assec-MG 
deliberou por disponibilizar via grupos WhatsApp e e-mails aos associados. 
 
6) Agenda do site – Calendário contêm as datas de aniversários dos associados 
 
O site da Assec-MG possui um item de menu, denominado AGENDA, no qual constam 
as datas de aniversário dos associados. Foi questionado se era feita alguma utilização 
dos dados presentes nessa agenda. Consta que a mesma foi alimentada em 2014. A 
Assec-MG deliberou que será elaborado um modelo de padrão de felicitação pelo 
transcurso de aniversário dos associados, que deverá ser enviado, pelo Secretaria, por 
e-mail, WhatsApp ou mesmo por meio de carta, via Correios, para aqueles que não 
tenham as duas primeiras mídias listadas. A Secretaria deverá passar a monitorar esse 
item de menu do site, de modo a se manter informada sobre as datas de aniversário dos 
associados e tomar as devidas providências. 
 
7) Reunião online com o diretor do CDTN 
 
Na semana anterior, a presidente e mais dois diretores da Assec-MG participaram da 
reunião online com o diretor do CDTN, ocasião em que foi manifestada, ao diretor do 
CDTN, a preocupação da Associação com a não resposta do presidente da CNEN à 
carta enviada pelas Assec’s, buscando informações sobre a situação do plano médico 
da CNEN versus Geap Plano de saúde. Foi manifestada também a preocupação com a 
situação atual do funcionamento dos Conselhos Consultivos. Foi tratado o tema do 
retorno presencial ao CDTN. O diretor informou que atualmente cerca de 330 pessoas 
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da força de trabalho estão atuando presencialmente no Centro. Pretende-se ainda 
aumentar esse número até novembro, mas que tal ação dependerá ainda das condições 
sanitárias da Covid. Foi informado, ainda, que, em alguns laboratórios, poderá haver 
regime de revezamento, com base nas dimensões e condições desses laboratórios. 
 
8) Análise de e-mail de associado da ativa arguindo sobre possível ação da Assec-

MG quanto ao corte de férias semestrais 
 
O servidor informa que o CDTN cortou as férias semestrais de praticamente todos os 
servidores, pois qualquer semana com menos de 12 horas registradas no formulário de 
Controle Individual de Acesso e Permanência em Área Controlada, ainda que seja uma 
semana com feriados, leva ao corte dessas férias. Ele cita que, dentre todas as unidades 
da CNEN, somente o CDTN adotou este procedimento. Ele indaga se e quais ações a 
ASSEC/MG tomou, está tomando ou tomará para tentar reverter tal situação. A Assec-
MG irá interagir com sua assessoria jurídica e com a do Sindsep para estudar a melhor 
forma de abordar o problema, uma vez que há ações em curso em relação a esse 
tema. Foi ainda mencionado, na reunião, que uma outra preocupação, nesse mesmo 
tema, seria a retirada, pelo RH do CDTN, de informações do RH Fácil sobre se a 
pessoa trabalha com material radioativo. 
 
9) Manifestações em frente ao MCTI no dia 26 de outubro 
 
Em Brasília, estão ocorrendo várias manifestações de servidores públicos e mesmo de 
órgãos representativos da categoria desses servidores. Foi relatada, na reunião, a 
ocorrência de manifestações de servidores em frente ao Ministério da Ciência e 
Tecnologia hoje em Brasília.  
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Romário Lares Peixoto, Antônio Fioravante Neto, Jonnas 
Peressinotto, Wellington Antonio Soares, Paulo Ney de A. Barros 
 
 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Nova cobrança de resposta do presidente da CNEN sobre o plano médico. 
2) Sobre os candidatos ao Conselho Fiscal – término das candidaturas. 
3) Operacionalização do envio de felicitações de aniversário aos associados. 
4) Resposta a e-mail de associado da ativa arguindo sobre ações da Assec-MG quanto 

ao corte de férias semestrais pelo CDTN. 
5) Retorno ao trabalho presencial da Assec-MG. 
6) Reunião do CCR. 
7) Informações do Fórum de C&T. 
8) Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília. 
9) Comemoração de natal. 
10) Preocupações com aplicação do plano piloto de trabalho híbrido do governo federal 

no CDTN. 
 
 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
1) Nova cobrança de resposta do presidente da CNEN sobre o plano médico 
 
Tendo em vista que carta encaminhada pelas Assec’s ao presidente da CNEN, não 
teve retorno, essa Associação fez uma cobrança sobre resposta ao pleito de 
informações sobre o plano médico da CNEN. Foi informado que essa nova demanda 
chegou à CNEN e que já consta no SEI. A CNEN acusou recebimento informando que 
iria encaminhar ao presidente. Tendo em vista que não se sabe se tal resposta virá, 
deliberou-se por encaminhar nova cobrança de resposta via canal institucional de 
transparência da CNEN, que tem cinco dias para dar o retorno ao demandante. 
 
2) Sobre os candidatos ao Conselho Fiscal – término das candidaturas 
 
Dia 02 de novembro, venceu o prazo para que os associados pudessem se candidatar 
ao Conselho Fiscal. No momento em que o tema estava sendo debatido, ainda não 
havia nenhum candidato inscrito. Tendo em vista que o prazo se exauriu, ter-se-á que 
fazer uma nova chamada, readequando todos os prazos. Ao término da reunião, foi 
informado que um associado tinha se manifestado como candidato ao pleito. 
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3) Operacionalização do envio de felicitações de aniversário aos associados 
 
Foi elaborado um modelo de padrão de felicitação pelo transcurso de aniversário dos 
associados, cujo primeiro teste, via WhatsApp, já foi feito, tendo como destinatário o 
diretor Bruno Melo. Esse modelo será enviado à Secretaria, juntamente com orientações 
sobre revisão do calendário (AGENDA) constante no site e também sobre o texto padrão 
a ser encaminhado aos aniversariantes, por WhatsApp, e-mail, ou carta, via Correios, 
para aqueles que não tenham as duas primeiras mídias mencionadas 
 
4) Resposta a e-mail de associado da ativa arguindo sobre ações da Assec-MG 

quanto ao corte de férias semestrais de 20 em 20 pelo CDTN. 
 
Interações com a assessoria da Assec-MG foram feitas, mas ainda não se tinha recebido 
nenhum retorno sobre o tema. Um dos diretores da Associação irá interagir com o 
demandante para explicar os motivos de ainda não lhe ter sido enviada resposta ao e-
mail. 
 
5) Retorno ao trabalho presencial da Assec-MG 
 
O diretor do CDTN ainda não deu retorno sobre volta da Assec-MG. Foi deliberado que 
um dos diretores iria contatar informalmente o Diretor, para saber se o Comitê de Crise 
já tinha analisado o pleito da Associação. Essa demanda se refere principalmente às 
secretárias, assistente social e assessora jurídica da Assec-MG. Um ponto levantado foi 
se os aposentados poderão ir ao CDTN para conversar com a assistente social. 
 
6) Reunião do CCR 
 
Foi informado que, no dia 03/11, houve reunião do CCR do qual participou o chefe do 
SEGEP, que também é membro desse Conselho. Uma preocupação levantada foi 
quanto à não possiblidade de se fazer o desconto do plano médico diretamente na folha 
de pagamento, tanto dos aposentados e pensionistas quanto dos da ativa, em caso de 
migração para o INSS. 
 
Foi ressaltado, também, possível atraso na concessão de aposentadorias, que 
atualmente demora até um ano para ser efetivada pelo INSS.  Discutiu-se sobre a 
necessidade de que, quem já tenha tempo de serviço anterior ao CDTN, faça logo o 
averbamento junto ao INSS e que repasse o documento ao SEGEP. Seria importante 
divulgar esse tema junto aos associados. 
 
Discutiu-se sobre a necessidade de pensar o plano médico a médio e longo prazos. Há 
dois anos não se faz reajuste do nosso plano médico. Não há no mercado plano 
equivalente ao nosso plano médico. Temos, atualmente, um fundo de caixa da ordem de 
pouco mais de 6 milhões, a ser utilizado em transições, nas flutuações que ocorrem entre 
receita e gastos. 
 
Foi levantada também a pergunta sobre quando voltariam a acontecer as reuniões 
presenciais do CCR. 
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7) Informações do Fórum de C&T 
 
Um dos diretores da Assec-MG participou ontem, dia 03/11, de reunião do Fórum de 
C&T. Informou que, nos dias 12 e 13 de janeiro de 2022, será realizado um Seminário 
do Fórum de C&T e deliberado que o mesmo será realizado em Belo Horizonte. 
Normalmente um grupo de 20 pessoas participa desse evento. O Fórum quis saber se o 
citado Seminário poderia ser realizado nas dependências do CDTN.  A Assec-MG irá 
interagir com o diretor do CDTN, a respeito desse pleito. Caso não seja possível esse 
local, o Fórum irá realizar o evento em outro local.  Foi demandado à Secretaria da 
Associação fazer um levantamento dos hotéis em BH, onde os participantes poderão se 
hospedar.  Como um outro local provável para a realização do Seminário, foi mencionado 
também o auditório do SINDSEP. 
 
Relatou-se que, na reunião do Fórum, foi abordada a situação precária em que se 
encontra o IPEN em relação à produção de radiofármacos.  
 
Um dos diretores da Assec-MG mencionou que recursos do CDTN, com promessa de 
devolução, foram repassados ao IPEN para contribuir na solução desse problema 
emergencial na produção de radiofármacos 
 
8) Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília 
 
Foi informado que o MCTI promoverá, de 2 a 10 de dezembro, a Semana Nacional de 
Ciência Tecnologia, em Brasília, no Parque da Cidade. 
 
9) Comemoração de natal 
 
Foi deliberado que a diretoria deveria levantar possíveis opções para a comemoração 
do natal deste ano.  Foram citadas como possíveis opções: a realização de live; a 
realização de churrasco em uma instalação externa ao CDTN.  Essa segunda opção é 
viável, uma vez que já foi liberada a realização de eventos em BH. Foram citados um 
local com montagem de churrasco em área aberta na Pampulha e outro sítio onde 
também poderia ser realizado o evento. 
 
10) Preocupações com aplicação do plano piloto de trabalho híbrido do governo 

federal no CDTN 
 
Foi levantada a necessidade de se discutir mais esse novo tipo de trabalho, que envolve 
servidores da ativa. É necessário que se leia, com maior foco, os documentos que estão 
sendo disponibilizados pelo MCTI, Ministério da Economia e CNEN, de modo a melhor 
informar os associados sobre possíveis prejuízos decorrentes de adesão a esse novo 
tipo de trabalho. A adesão implicará em custos a serem assumidos pelo servidor como 
pagamento de Internet para realização de trabalhos para a sua instituição. Discutiu-se 
inclusive sobre possíveis implicações negativas para quem tem ação relativa à Lei 1234.  
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Deliberou-se também por fazer uma catalogação desses documentos, detalhando o 
número da portaria, lei ou instrução normativa, o órgão de origem e uma breve descrição 
do que é abordado em cada documento. Essas informações serão disponibilizadas no 
site da Assec-MG. 
 
Foi sugerida, também, a realização de uma live sobre esse tema, de modo a melhor 
conscientizar os associados sobre os possíveis problemas que poderão advir da adesão 
ao trabalho híbrido. 
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Antônio Fioravante Neto, Jonnas Peressinotto, Wellington 
Antonio Soares, Lúcia Maria L. de Alencar, Bruno Melo Mendes, Paulo Ney de A. 
Barros 
 
 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Resposta do presidente da CNEN sobre o plano médico. 
2) Retomada do processo de eleição do Conselho Fiscal. 
3) Resposta da assessoria jurídica sobre corte de férias de 20 e 20 pelo CDTN. 
4) Festa de natal. 
5) Campanha de doações para o natal. 
6) Seminário do Fórum de C&T em Belo Horizonte. 
7) Disponibilização de documentos sobre trabalho híbrido no site da Assec-MG. 
8) Resultado do convite para novos associados. 
9) Influência da aposentadoria compulsória e da expectativa de vida no perfil dos 

associados da Assec-MG. 
 
 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
1) Resposta do presidente da CNEN sobre o plano médico 
 
Não houve ainda resposta definitiva do presidente da CNEN sobre o pleito. À nova 
mesma cobrança enviada via Canal Fale Conosco houve resposta desse Canal com o 
seguinte teor “Acusamos o recebimento deste Fale Conosco. Informamos, entretanto, 
que correspondência similar foi encaminhada diretamente à Presidência, sendo 
instruída no processo SEI/CNEN 01341.004848/2021-42, com registro de documento 
Carta ASSEC/MG - 008/2021 (1153523) canal pelo qual será tratada.” A presidente da 
Assec-MG irá responder ao citado Canal informando que a Assec-MG não tem acesso 
ao SEI, para poder acompanhar o desdobramento do processo. Caso não se tenha 
mesmo nenhuma resposta do presidente, será tentado contato com representante do 
MCTI, via Fórum de C&T, para mostrar como a presidência da CNEN vem tratando as 
associações de servidores. 
 
2) Retomada do processo de eleição do Conselho Fiscal. 
 
Será repetido o mesmo procedimento anterior, divulgando o edital e ficha de inscrição 
como candidato pelas seguintes mídias; grupos WhatsApp e email dos associados. 
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3) Resposta da assessoria jurídica sobre corte de férias de 20 em 20 pelo CDTN. 
 
A assessoria jurídica ainda não deu retorno. A Assec-MG irá entrar em contato 
novamente com a assessoria.  Os diretores Bruno e Jonnas, por estarem na ativa e mais 
próximos do problema, foram designados como os interlocutores a respeito deste 
assunto junto à assessoria.  
 
 
4) Festa de natal 
 
O diretor Jonnas enviou um link para acesso a um dos locais onde poderá ser realizado 
um evento de confraternização. Dada a volta ao trabalho presencial de um grande 
número de pessoas, a Assec-MG pleiteou também a volta da mesma ao trabalho 
presencial. Dentro dessa perspectiva, pensou-se em uma possível realização do evento 
no próprio CDTN. A definição do local de realização do evento irá depender da resposta 
do Diretor/Comitê de Crise do CDTN sobre o pleito retorno da Assec-MG ao trabalho 
presencial.  
 
 
5) Seminário do Fórum de C&T em Belo Horizonte 
 
Paulo Ney interagiu com o diretor do CDTN e, segundo o mesmo, não se teve resposta 
nem positiva e nem negativa. O diretor informou que todo tipo de decisão, nesse nível, é 
avaliado pelo Comitê de Crise. Solicitou que a Assec-MG formalize o pedido ao diretor, 
informando a data de realização e o número estimado de participantes. 
 
 
6) Campanha de doações para o natal. 
 
A diretora Lucinha relembrou sobre o interesse em fazer a campanha de natal, que seria 
facilitada com o retorno da Assec-MG ao trabalho presencial. Entretanto, a definição 
dependerá da aprovação desse retorno pelo Comitê de Crise do CDTN. 
 
 
7) Disponibilização de documentos sobre trabalho híbrido no site da Assec-MG 
 
Já foram enviados os documentos PDF para serem inseridos no site da Assec-MG. 
Entretanto ainda se está aguardando a catalogação dessas informações, conforme 
mencionado na reunião anterior. 
 
 
8) Resultado do convite para novos associados 
 
A Secretaria será consultada para saber se houve alguma adesão à Associação, a partir 
da campanha convite que foi realizada. 
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9) Influência da aposentadoria compulsória e da expectativa de vida no perfil dos 
associados da Assec-MG 

 
Foi feita uma apresentação em Power Point sobre um estudo realizado pelo diretor 
Wellington, tendo como tema “Influência da aposentadoria compulsória e da expectativa 
de vida no perfil dos associados da Assec-MG”. Esse estudo será tema de matéria a ser 
divulgada aos associados.  Foi sugerido que esse seja também um dos temas a ser 
apresentado no Fórum de C&T, que será realizado em Belo Horizonte, em 12 e 13 de 
janeiro de 2022. Uma outra sugestão foi repassar o estudo formalmente ao diretor do 
CDTN, uma vez que, no estudo, detectou-se que o tema é de interesse não somente da 
Assec-MG, como também do CDTN, uma vez que 89% dos servidores da ativa, da 
Carreira de C&T, são associados da Assec-MG. 
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PARTICIPANTES 
 

Jacqueline Rosária Pinto, Jonnas Peressinotto, Lúcia Maria L. de Alencar, Bruno Melo 

Mendes, Romário Lares Peixoto. 

 

ITENS DA PAUTA 
 
1) Reunião com o diretor para tratar de questionamentos encaminhados por servidores.  

2) Informações sobre conversas com advogados. 

3) Visita do presidente ao CDTN. 

4) Confraternização de natal, o que fazer. 

 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
1) Reunião com o diretor para tratar de questionamentos encaminhados por 
servidores 
 
Será emitido um ofício solicitando uma reunião o mais breve possível com o Diretor Luiz 

Ladeira com a seguinte pauta: 

a. Carta para o Presidente sobre Plano Médico sem resposta; 

b. Retorno ASSEC; 

c. Restaurante; 

d. Portaria; 

e. Horário Flexível; 

f. Férias 20/20. 

Os diretores que estão em trabalho presencial no CDTN irão interagir com a secretaria 

da diretoria para o agendamento. 

 
2) Informações sobre conversas com advogados 

Foi solicitado ao escritório da adv. Ana Porto que fosse enviado, periodicamente, a 

situação dos processos sob o acompanhamento deles. 

A assessora jurídica da Assec-MG, em conjunto com o dr. Carlos, do SINDSEP-MG, 

avaliam uma possível ação em relação às férias de 20 e 20. 

A dra. Larissa enviou um áudio sobre os questionamentos dos associados a respeito da 

ON4. 
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3) Visita do presidente ao CDTN 

A Assec-MG emitiu um ofício solicitando um horário com o presidente da CNEN, que 

estará em visita ao CDTN entre os dias 22 e 24, para uma reunião tendo como pauta a 

busca por resposta à carta, enviada pelas Assec’s em setembro, sobre as tratativas com 

a GEAP em relação ao plano médico e outros assuntos de interesse dos servidores. 

Esse oficio foi enviado no mesmo dia, ao final da reunião da Assec-MG, após um contato 

telefônico com Gustavo da diretoria da CNEN. 

 
 
4) Confraternização de natal, o que fazer 

Foram avaliadas algumas possibilidades para a confraternização, já desconsiderando 

uma possível liberação do comitê de crise para a realização da mesma no CDTN.  Foram 

sugeridas as seguintes ações: 

a) sorteio de prêmios junto com uma live nos moldes da que ocorreu no ano passado; 
b) sorteio de prêmios sem a realização da live. 
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Antônio Fioravante Neto, Jonnas Peressinotto, Wellington 
Antonio Soares, Lúcia Maria L. de Alencar, Bruno Melo Mendes, Paulo Ney de A. 
Barros 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Visita do presidente da CNEN ao CDTN. 
2) Solicitação de servidor para acerto de atrasos nas taxas de associado. 
3) Pedido de reunião com o diretor do CDTN. 
4) Confraternização de natal. 
5) Agenda de aniversários no site da Assec-MG. 
6) Fórum de C&T. 
7) Férias semestrais de 20 dias. 
 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
 

1) Visita do presidente da CNEN ao CDTN 
 
O objetivo desse item foi colher algumas informações sobre a visita do presidente da 
CNEN ao CDTN e entender o motivo do não agendamento de reunião com a Assec-MG. 
Foi informado que o pedido de reunião feito pela Associação foi recebido pelo Gustavo, 
que está atuando como secretário do diretor do CDTN.  Entretanto, o presidente da 
CNEN, durante a reunião, ainda na fase de apresentações de chefias, deixou o CDTN 
para viajar para Brasília. O diretor Paulo Ney teve oportunidade de manifestar ao 
presidente a necessidade de ter uma reunião da Assec-Mg com o mesmo. O presidente 
sugeriu que fosse formalizado um agendamento de reunião com a presidência. 
 
Alguns outros temas abordados na reunião foram descritos por colegas da diretoria 
presentes na visita do presidente em relação a temas de interesse da Assec-MG, como 
plano médico e separação da CNEN. Em relação ao plano médico, antes, a posição da 
CNEN, em relação à Geap, é que a mesma tinha visitado a Sede como um potencial 
cliente. Entretanto, em sua fala no CDTN, o presidente já apresentou uma nova versão, 
na qual a CNEN teria buscado a Geap como uma possível alternativa para o plano 
médico da CNEN. Quanto à separação da CNEN, o presidente informou que essa 
instituição nunca quis a separação e que o mesmo não foi chamado e nem escutado em 
relação à criação da ANSN. Disse ainda que não haverá nenhum obstáculo por parte da 
CNEN, quanto a esse assunto. 
 
Será formalizado uma última solicitação de reunião com o presidente do CNEN para 
tratar dos temas de pauta apresentados no pedido anterior.  Caso não seja marcada a 
reunião, a Assec-MG irá fazer divulgação ampla e plena dessa situação de não resposta 
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a pleito das Assec’s e do não atendimento às várias solicitações de reunião com a 
Associação.  
 

 
2) Solicitação de servidor para acerto de atrasos nas taxas de associado 

 
Foi discutido o pleito de servidor da ativa, anteriormente desligado, que quer retornar à 
Assec-MG e que se propõe a pagar, parceladamente, as dívidas que ficaram pendentes. 
Os diretores optaram por aceitar o retorno com a proposta de pagamento apresentada.  
 

3) Pedido de reunião com o diretor do CDTN 
 
A marcação de reunião com o diretor do CDTN foi comunicada a um dos diretores, cerca 
de meia hora antes do horário agendado. Entretanto, com esse prazo de comunicação 
de início da reunião, não foi possível a realização da mesma. O diretor ficou de agendar 
uma nova data e o horário para a reunião. Foi solicitado que os diretores que estão em 
regime de trabalho presencial no CDTN entrem em contato com o secretário do diretor, 
cobrando uma posição sobre a nova data da reunião, uma vez que na pauta constam 
itens que são urgentes. 
 

4) Confraternização de natal 
 
A realização de campanha de doação depende de autorização para retorno ao trabalho 
presencial, das secretárias da Assec-MG, que seriam responsáveis pelo recebimento 
das doações. 
 
Foi sugerida a realização de um “brunch”, como um dos eventos de confraternização de 
natal. Como a realização do mesmo, depende de autorização do comitê de crise, a 
proposta não prosperou. Ficou acertada a realização de sorteio de presentes, que seria 
filmada no CDTN, com a participação dos diretores que estão em trabalho presencial. 
Será feito um levantamento do recurso disponível para esse fim e definidos os presentes 
que irão ser sorteados. 

 
5) Agenda de aniversários no site da Assec-MG 

 
Essa tarefa já tinha sido prevista em reunião anterior e ainda não foi feita. Foi informado 
que a mesma será realizada a partir de agora, em parceria com a Secretaria da Assec-
MG. Já de dispõe dos dados a serem consolidados na agenda, como a exclusão ou 
inclusão de nomes de associados, bem como alteração de datas de aniversário 
incorretas. 
 

6) Fórum de C&T 
 
Foi informado da necessidade de um representante da Assec-MG participar da próxima 
reunião do Fórum de C&T (quarta-feira, dia 01/12), onde um dos temas em destaque diz 
respeito às carreiras de C&T. No grupo WhatsApp do Fórum são vários os documentos 
disponibilizados a respeito desse tema. O alerta para esse tema tem por base a criação 
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da ANSN, que aborda um assunto de interesse específico do Fórum – a possível 
alteração das carreiras de C&T. 
 
 

7) Férias semestrais de 20 dias 
 
Foi informado que um requerimento administrativo sobre as férias semestrais de 20 dias, 
elaborado pela assessoria jurídica da Assec-MG, será encaminhado ao diretor do CDTN. 
Será um pleito geral em nome dos servidores, com base na análise de um conjunto de 
informações repassada à assessoria, que teriam direito a essas férias. Caso o diretor 
não acate o pleito, cada servidor interessado deverá abrir um processo, individualmente, 
tendo por base o citado requerimento, encaminhado pela Assec-MG.   
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Romário Lares Peixoto, Antônio Fioravante Neto, Jonnas 
Peressinotto, Wellington Antonio Soares, Lúcia Maria L. de Alencar, Bruno Melo Mendes 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Resposta à direção do CDTN. 
2) Sugestão de melhor utilização da agenda do site da Assec-MG. 
3) Confraternização de Natal. 
4) Fórum de C&T. 
5) Resposta do presidente da CNEN sobre agendamento de reunião. 
 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
 
1) Resposta à direção do CDTN 
 
Não satisfeita com a resposta do diretor ao requerimento sobre férias semestrais de 20 
dias, tanto em termos de conteúdo quanto na forma de tratamento, a Assec-MG decidiu 
elaborar um documento a ser encaminhado ao diretor do CDTN. Uma minuta desse 
documento foi elaborada e distribuída aos diretores da Assec-MG para análise. À essa 
minuta serão adicionadas possíveis contribuições dos diretores e elaborado um texto 
mais resumido, que será encaminhado à assessoria jurídica para análise, antes de ser 
encaminhado ao diretor do CDTN. 
 
2) Sugestão de melhor utilização da agenda do site da Assec-MG 
 
A agenda constante no site da Assec-MG está sendo subutilizada. Nela constam 
somente datas de aniversário dos associados. Foi proposto que se coloque também, na 
mesma, informações sobre vencimentos de contratos e de pagamentos como taxas de 
domínio e de uso de servidor repositório do site da Assec-MG. Essas informações 
poderão facilitar a gestão da Associação. 
 
3) Confraternização de Natal 
 
Já tinha sido decidido que, neste final de ano, seria realizado um sorteio de prêmios que 
com gravação em vídeo do mesmo nas dependências do CDTN, com a presença de 
diretores da Assec-MG. Essas informações seriam repassadas depois aos associados. 
Jonnas já tinha feito um levantamento de possíveis prêmios e respectivos preços. 
Jacqueline, Jonnas e Lúcia Auler ficaram de definir os prêmios que serão sorteados. 
Segundo o diretor financeiro, a aquisição e respectivo pagamento dos prêmios deve ser 
concretizada ainda neste ano, de modo a não prejudicar a cota de confraternização do 
ano que vem. Lúcia Auler ficou responsável pela compra de presentes de natal para as 
secretárias, assistente social e assessora jurídica da Assec-MG. 
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A campanha de doações pretendida ainda não teve nenhuma definição, em razão da 
não liberação do trabalho presencial das secretárias da Assec-MG. Jacqueline irá ligar 
para o Luiz Ladeira, para tentar obter resposta a esse pleito da Associação. 
 
4) Fórum de C&T 
 
Está ainda pendente resposta a ser dada ao Fórum de C&T quanto à possível realização 
de seminário anual, em janeiro de 2022, nas dependências do CDTN. Na ligação citada 
no item anterior, Jacqueline tentará também obter informações sobre esse pleito do 
Fórum. 
 
5) Resposta do presidente da CNEN sobre agendamento de reunião 
 
A Assec-MG ainda não teve resposta do presidente, quanto à solicitação de reunião com 
o mesmo, em substituição à pretendida reunião presencial quando o presidente esteve 
recentemente no CDTN. Caso não se obtenha resposta, dessa vez será elaborada uma 
carta aos servidores, informando da situação de não atendimento a pleito de reunião 
com o presidente para tratar de temas de interesse dos representados. Uma cópia da 
carta será enviada também ao presidente da CNEN. 
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Romário Lares Peixoto, Antônio Fioravante Neto, Jonnas 
Peressinotto, Wellington Antonio Soares, Lúcia Maria L. de Alencar, Bruno Melo Mendes, 
Paulo Ney de A. Barros 
 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Documento resposta ao diretor do CDTN questionando o ofício enviado à Assec-MG 
(Férias semestrais de 20 dias). 
2) Reunião online com o presidente da CNEN. 
3) Comemorações de Natal. 
4) Resposta ao Fórum sobre Seminário Nacional em janeiro de 2022. 
5) Retorno das secretárias ao trabalho presencial. 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
1) Resposta ao diretor do CDTN questionando o ofício enviado à Assec-MG 
(Férias semestrais de 20 dias) 
 
A minuta do documento foi elaborada e distribuída aos diretores da Assec-MG para 
análise. Essa minuta foi consolidada e enviada à assessoria jurídica da Associação para 
análise. A assessoria ficou de dar retorno ainda no dia de hoje. Assim que chegar, o 
documento será encaminhado ao diretor do CDTN. 
 
2) Reunião online com o presidente da CNEN 
 
Paulo Ney conversou pessoalmente com o presidente da CNEN, em Brasília, e solicitou 
uma conversa online informal do mesmo com a diretoria da Assec-MG, para tratar de 
temas que estão preocupando essa Associação, como por exemplo o plano médico. O 
presidente acatou a solicitação pleiteada e disse que, ao chegar no Rio de Janeiro, iria 
passar a informação à chefe de gabinete. Paulo Ney entrou em contato com a chefe de 
gabinete, para tratar do tema, e a mesma o informou de que o presidente já a tinha 
colocado a par do assunto. A mesma ficou de checar com o presidente a data para 
agendamento da reunião. 
 
3) Comemorações de Natal 
 
Foi informado que já estão sendo finalizadas as aquisições de prêmio para o sorteio dos 
mesmos, entre os associados, neste mês de dezembro. Algumas compras foram 
retiradas diretamente nas lojas, de modo a economizar despesas com frete. Secretaria 
da Assec-MG irá repassar essa lista de itens aos diretores. 
 
Ficaram pendentes as seguintes ações: a) definição do dia da realização e gravação do 
sorteio e dos diretores que estarão presentes; b) divulgação do evento aos associados 



 

 

 

ATA DE REUNIÃO DA ASSEC-MG / BIÊNIO 2021-2023 
Modalidade reunião – Videoconferência/Google Meet 

Data: 14/12/2021 

 

2/2 
 

(enviar lista de prêmios ao Wellington); c) como será a distribuição física dos prêmios 
aos sorteados; d) compras dos presentes para Nicole, Kátia, Priscila e Larissa.  
 
4) Resposta ao Fórum sobre Seminário Nacional em janeiro de 2022 
 
Foi liberada a realização do Seminário Nacional do Fórum de C&T nas dependências do 
CDTN, com as seguintes condicionantes: a) envio prévio de cópias das carteiras de 
vacinação, uma semana antes do evento; b) que o auditório escolhido seja preparado 
para recebê-los, demarcando os assentos com a distância mínima de um metro entre 
cada um dos participantes; c) todos serão avaliados pela Barreira Sanitária, na entrada 
do CDTN, no período da manhã – este é um requisito para que o visitante possa ter 
acesso ao CDTN também no período da tarde; d) preenchimento do questionário 
APPCOVID, em todos os dias do evento. 
 
A Secretaria do Fórum já foi notificada sobre a aprovação pelo Centro. Ficaram como 
temas pendentes; a) a forma de deslocamento do pessoal do Seminário para o almoço 
fora do CDTN; b) o número de participantes do evento.  
 
A Assec-MG encaminhará, à Secretaria do Fórum, um link para acesso ao APPCOVID 
e preenchimento antecipado de dados para acesso ao CDTN. 
 
Foi sugerida a impressão de cópias do documento “Influência da aposentadoria 
compulsória e da expectativa de vida no perfil do quadro de associados da Assec-MG”, 
a serem distribuídas aos participantes do evento. 
  
5) Retorno das secretárias da Assec-MG ao trabalho presencial 
 
Está sendo feita uma obra de reforma no corredor no qual estão localizadas as dependências da 
Assec-MG. O diretor do CDTN informou que o prédio central ainda não foi liberado pela 
engenharia e tão logo seja, será dada a permissão para o retorno das secretárias da Assec-MG 
ao trabalho presencial. 
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Antônio Fioravante Neto, Wellington Antonio Soares, Bruno 
Melo Mendes. 
 
 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Resultado do sorteio dos prêmios entre os associados. 
2) Resposta do presidente sobre agendamento de reunião online. 
3) Fórum de C&T 
4) Eleição do Conselho Fiscal 
5) Resposta do Diretor do CDTN em relação ao segundo ofício tratando das férias 
semestrais de 20 dias 
6) Envio de mensagem de fim de ano  
 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
1) Resultado do sorteio dos prêmios entre os associados 
 
O sorteio, feito por meio de ferramenta computacional desenvolvida em Excel/VBA, foi 
realizado pelo associado Marcos Flávio de Oliveira, com a presença das seguintes 
testemunhas: Camila Mariana Costa Fonseca, Antonio Romualdo Cordeiro e Rosária 
Maria Macedo. O sorteio foi feito nas dependências do CDTN – Prédio 2. Foram 
sorteados 64 prêmios entre 458 associados adimplentes. Os prêmios sorteados foram: 
Air Fryer (6), Alexa (8), Aspirador (6), Cafeteira (6), Chaleira (6), Forno (6), Grill (6), Mixer 
(6), Panela (6), Passadeira (6) e TV (2). Será feita, via canais de comunicação da Assec-
MG, a divulgação do resultado do sorteio. Jacqueline irá coordenar o processo de 
distribuição física dos prêmios aos associados. Na mensagem de divulgação, será 
informado o celular de contato da Jacqueline. 
 
2) Resposta do presidente da CNEN sobre agendamento de reunião online 
 
Paulo Ney interagiu novamente com a chefe de gabinete do Presidente da CNEN e a 
mesma o informou de que a reunião online com o presidente ficou agendada para às 11 
horas do dia 23 de dezembro. Foi solicitado o envio de uma relação dos nomes e 
respectivos e-mails dos diretores que irão participar da reunião. A chefe de gabinete irá 
enviar o link para acesso à citada reunião.  Secretaria da Assec-Mg irá enviar os dados 
dos associados diretores para a chefe de gabinete. Como temas de pauta para a reunião 
foram levantados os itens: 1) Plano médico (manutenção do plano atual; necessidade de 
maior contribuição por parte da CNEN); 2) Concurso público – falar também sobre estudo 
feito pela Assec-MG sobre efeitos da aposentadoria compulsória; 3) Preocupações com 
migração dos aposentados para coordenação pelo INSS.  
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3) Fórum de C&T 
 
a) Seminário anual 2022 do Fórum de C&T 
 
Jacqueline está tomando ações em relação à definição da forma de deslocamento dos 
participantes do Seminário para almoço fora do CDTN. Ainda está sendo aguardado a 
resposta do Fórum em relação ao número total de participantes. O link para acesso ao 
aplicativo da Covid-19 para preenchimento antecipado de formulários será enviado para 
a Secretaria do Fórum (Fernando). Pergunta de participante do seminário sobre 
vestimenta adequada para acesso ao CDTN será respondida pela Jacqueline. 
 
b) INPI – cumprimento de metas X salário 
 
Fioravante relatou que, na última reunião do Fórum, o pessoal do INPI relatou suas 
preocupações em relação à transferência do INPI para o Ministério da Economia. 
Segundo o pessoal, o Secretário do Ministério citado informou que, a partir de então, o 
salário dos servidores estaria vinculado ao cumprimento de metas. Audiência com o esse 
secretário foi agendada por intermédio do deputado federal Eduardo Barbosa. 
  
4) Eleição do Conselho Fiscal 
 
Jacqueline e Jonnas participaram via online da última reunião do Conselho Deliberativo 
(CD) da Assec-MG.  Esse Conselho sugeriu que o lançamento do edital para eleição dos 
integrantes do Conselho Fiscal seja feito no início de janeiro de 2022. 
 

5) Resposta do Diretor do CDTN em relação ao segundo ofício tratando das férias 
semestrais de 20 dias 
 
Ainda não houve resposta da direção do CDTN em relação a esse pleito. 
 
6) Envio de mensagem de fim de ano  
 
Na reunião, foi sugerido que sejam enviadas mensagens de fim de ano para o SINDEP, 
para o doutor Carlos Frederico e também para o Fórum de C&T (Fernando Morais). 
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Romário Lares Peixoto, Antônio Fioravante Neto, Jonnas 
Peressinotto, Wellington Antonio Soares, Lúcia Maria L. de Alencar, Bruno Melo Mendes 
 
 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Resposta do diretor do CDTN ao segundo requerimento da Assec-MG. 
2) Reunião do Fórum de Ciência e Tecnologia. 
3) Horário flexível. 
4) Averbação de tempo de serviço na Nuclebrás. 
5) Trabalho remoto. 
6) Lei que transfere ao INSS a concessão de aposentadorias e administração de 
aposentados e pensionistas. 
7) Dedetização das salas da Assec-MG. 
8) Eleição do Conselho Fiscal. 
9) Situação das secretarias da Assec-MG. 
10) Pesquisa de clima organizacional. 
 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
1) Resposta do diretor do CDTN ao segundo requerimento da Assec-MG 
 
A segunda resposta enviada pela direção do CDTN não atendeu às demandas 
apresentadas pela Assec-MG. A sugestão é de que se encaminhe essa resposta com as 
observações do Bruno Melo, após análise pela diretoria da Assec-MG, à dra. Larissa, 
para, em seguida, encaminhar o documento, pela terceira vez, ao diretor do CDTN e 
posteriormente, a diretoria tomar nova decisão em razão de nova resposta. 
 
2) Reunião do Fórum de Ciência e Tecnologia 
 
Foi ressalta a importância de que as associações e sindicatos vinculados acompanhem 
as reuniões do Fórum de C&T, as publicações emitidas, bem como disseminem as 
informações emanadas do Fórum. Para facilitar a disseminação, será criado, no âmbito 
do Fórum, um novo grupo WhatsApp para divulgar, em separado, a parte social relativa 
à ciência e tecnologia. O grupo WhatsApp, em curso, está misturando informações 
diversas e dificultando a disseminação das informações. O Fórum está pensando em 
contratar pessoa para orientar as bases sobre como levar a informação aos associados.  
 
Em relação à disseminação pela Assec-MG, discutiu-se, sobre a necessidade de se fazer 
um levantamento, entre os associados, sobre quem tem acesso às novas mídias, de 
modo a definir quem deve ser contactado por meio de telefone. Poder-se-ia, por exemplo, 
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fazer uma pesquisa, por telefone, entre os associados, sobre qual o meio de contato que 
seria mais fácil para os mesmos receberem as informações.  
 
O Fórum de C&T irá patrocinar um curso de formação sindical, principalmente, entre os 
mais jovens, de modo que os mesmos possam conhecer a seriedade com que os 
sindicatos realizam os seus trabalhos e se engajar também nessas atividades. 
 
Foi reforçada a necessidade de que as associações e sindicatos participem da SBPC, a 
ser realizada em junho de 2022. Estão buscando montar um estande para as 
associações e sindicatos não fiquem dispersos durante a SBPC. Vai ser formado um 
grupo para apresentar proposta de material de divulgação e estratégias de como fazer o 
Fórum se tornar visível na SBPC. Haverá um estande do SindC&T, que será um ponto 
de apoio. Foi formada uma comissão de cinco pessoas, coordenada pelo Geraldo e 
Benito. A carta de BH, resultante do Seminário Nacional do Fórum em BH, ainda não 
está pronta. Foi recomendado não passar nenhuma informação sobre o Seminário, antes 
de ser publicada a versão final da carta de BH.  
 
Na reunião de que trata essa ata, foi apontada a urgência de se levantar quem, da Assec-
MG, irá participar da SBPC, em Brasília, de modo que as passagens e locais de 
hospedagem em Brasília possam ser providenciadas com a devida antecipação. 

 
3) Horário Flexível 
 
Este assunto foi pautado em razão de citação do mesmo, em assembleia do Sindsep- 
MG/ CDTN. Foi sugerido resgatar possível portaria que tenha suspendido o horário 
flexível.  Foi relatado que o CDTN ainda não voltou à normalidade, em termos de trabalho 
presencial. Quem tem 60 anos ou mais, para retornar ao trabalho presencial deverá 
manifestar-se junto ao CDTN.  
 
4) Averbação de tempo de serviço na Nuclebrás 
 
Foi citada na reunião a necessidade de averbação de tempo de serviço junto ao INSS 
relativo à Nuclebrás, para quem se aposentou a partir de 2019. Essa não averbação 
poderá dar problemas na homologação da aposentadoria. Segundo informações 
correntes, a obtenção dessa averbação demora da ordem de 45 dias. Wellington ficou 
de entrar em contato com o Geraldo do Serviço de Pessoas do CDTN, para obter 
informações sobre averbação de tempo no INSS. 
 
5) Trabalho remoto 
 
Foi recomendado que se analise a documentação sobre trabalho remoto. Foram citadas 
manifestações de servidores do CDTN sobre insatisfação com possível atendimento 
inadequado pelo Segep/CDTN. Foi citado como exemplo, não atendimento a pedido de 
fichas financeiras de servidores, apresentada por advogada, devidamente legalizada 
para tal. Foi relatada, ainda, informação de que haveria chefe supostamente “forçando a 
barra” para que servidor, com possível comorbidade, voltasse ao trabalho presencial. 
Discutiu-se sobre como fazer pesquisa para levantar essas informações relativas a 
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insatisfações dos servidores associados com forma de tratamento dado pela instituição 
CDTN.  
 

6) Lei que transfere ao INSS a concessão de aposentadorias e administração de 
aposentados e pensionistas 

 
Romário ficou encarregado de encaminhar essa lei aos diretores. Este é assunto de 
interesse dos associados, principalmente os aposentados e os que irão se aposentar, 
pois essa mudança poderá retardar processo de aposentadoria, bem como impactar o 
plano médico CNEN, uma vez que os aposentados passarão a estar vinculados a uma 
outra instituição (INSS). Foi informado que a Seção de pessoal do CDTN passará a tratar 
exclusivamente do pessoal da ativa.  
 
7) Dedetização das salas da Assec-MG 
 
Foi pleitada, pela Secretaria da Assec-MG, a dedetização das três salas ocupadas pela 
Associação, em razão da presença de cupins nas instalações. O orçamento levantado 
ficou em R$ 750,00. Jonnas irá tentar ver se consegue com que o CDTN arque com essa 
dedetização. Se o CDTN não tiver recursos para tal, a Assec-MG irá arcar com os custos. 
  
8) Eleição do Conselho Fiscal 
 
Foi apresentada proposta de que se retome o processo de eleição do Conselho Fiscal 
da Assec-MG. Foi apresentado um cronograma para o processo, iniciando-se o mesmo 
no dia 31 de janeiro de 2022. A Secretaria da Associação será acionada para atualizar o 
Edital de Convocação dos Candidatos, com base nesse cronograma. A eleição deverá 
ocorrer em oito de março de 2022. 
 
9) Situação das secretarias da Assec-MG 
 
O trabalho presencial nas dependências da Assec-MG está sendo feito pela Kátia. A 
Nicole ainda está em trabalho remoto, com computador e impressora da Assec-MG. 
Jacqueline apresentou o pleito de passar um dos chips não utilizados pela diretoria da 
Associação para a Nicole. O assunto sobre trabalho presencial das duas secretárias da 
Assec-MG, vais ser discutido quando do retorno da Márcia Sandinha ao CDTN.  
 
10) Pesquisa de clima organizacional 
 
Insatisfações com tratamento do CDTN a servidores estão sendo trazidos à Assec-MG. 
De modo a levantar a situação real em curso, está sendo discutida a realização de 
pesquisa de clima organizacional pela Assec-MG, abrangendo os servidores da ativa 
filiados à Associação. 
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Jonnas Peressinotto, Wellington Antonio Soares, Lúcia Maria 
L. de Alencar, Bruno Melo Mendes, Paulo Ney de A. Barros 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Análise de resposta do CDTN ao segundo requerimento da Assec-MG. 
2) Definição de membros da Assec-MG que irão participar da SBPC. 
3) Pesquisa, por telefone, com os associados para levantar o melhor meio de 
comunicação. 
4) Normas em curso relativas ao horário flexível. 
5) Averbação de tempo de serviço na Nuclebrás. 
6) Trabalho remoto. 
7) Decreto que transfere ao INSS a concessão de aposentadorias e administração de 
aposentados e pensionistas. 
8) Eleição do Conselho Fiscal. 
9) Pesquisa de clima organizacional. 
10) Cancelamento do mandado de segurança que assegurava pagamento do ARI – 
adicional de radiação ionizante para o pessoal do Rio de Janeiro. 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
1) Análise de resposta do CDTN ao segundo requerimento da Assec-MG 
 
Esse item foi prejudicado, pois o responsável pela ação teve outras tarefas importantes 
demandadas do mesmo no período. A ação seria analisar a resposta e encaminhá-la aos 
outros diretores e depois consolidar o documento e encaminhar à dra. Larissa. 
 
2) Definição de membros da Assec-MG que irão participar da SBPC 
 
O evento será em Brasília, de 24 a 30 de julho de 2022. Deverá haver um estande, em 
princípio não oficial, para congregar os participantes pelo Fórum de C&T. Será 
aguardada a manifestação dos diretores sobre participação no evento. Paulo Ney e 
Jacqueline, em princípio, estão à disposição caso outros diretores não se manifestem. 
Jonnas e Bruno irão verificar nas suas agendas sobre a possibilidade de irem.  
 
3) Pesquisa, por telefone, com os associados para levantar o melhor meio de 
comunicação 
 
Wellington irá elaborar uma lista com nomes dos associados com respectivos números 
de telefones de contato, e-mails e faixas de idades. Essa lista será encaminhada à 
Secretaria da Assec-MG. Segundo proposta da Jacqueline a ligação para os servidores 
mais idosos será feita pelos membros da diretoria (Jacqueline, Paulo Ney, Lucinha e 
Romário). O contato com os servidores mais novos será feito pela Secretaria.  
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4) Normas em curso relativas ao horário flexível 
 
O que de concreto se achou, no momento, foi um e-mail do diretor, limitando o horário 
de trabalho do CDTN entre 7 e 18 horas. Constatou-se, também, que não há mais banco 
de horas. Entretanto, não se encontrou documento normativo superior que abordasse o 
tema. 
 
5) Averbação de tempo de serviço na Nuclebrás 
 
Wellington entrou em contato telefônico com o Geraldo, do Serviço de Pessoas do CDTN 
e obteve a seguinte informação sobre o tema: os servidores aposentados serão 
comunicados a respeito dessa necessidade. Segundo o Geraldo, vão fazer primeiro um 
levantamento de quais servidores aposentados realmente ainda não fizeram essa 
averbação, de modo a evitar contactar quem já fez a averbação. Paulo Ney mencionou 
também haver tempo longo de espera para obtenção da Certidão de Tempo de 
Contribuição (CTC). Mencionou que o acesso para obtenção desse CTC é feito via 
sistema SOUGOV. 
 
6) Trabalho remoto 
 
Na última assembleia do SINDSEP-MG/CDTN foi demandado que a Assec-MG 
apresentasse propostas de texto a serem encaminhadas ao Sindicato, no sentido de 
alterar itens relativos a despesas com energia elétrica, internet e segurança de dados 
das informações sensíveis da Instituição a qual o servidor estiver vinculado.  
 

7) Decreto que transfere ao INSS a concessão de aposentadorias e administração 
de aposentados e pensionistas 

 
No dia 30 de janeiro, foi disponibilizado, no grupo WhatsApp da diretoria da Assec-MG, 
cópia do decreto 10.620 de 5 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a competência para 
a concessão e manutenção das aposentadorias e pensões do regime próprio de 
previdência social da união o âmbito da administração pública federal. Em relação às 
autarquias e fundações públicas, as atividades de que tratam esse decreto serão 
realizadas pelo INSS. Pela CNEN essa transferência seria em junho. Informações 
extraoficiais indicam que essa transferência não se daria neste ano, em razão de volume 
do trabalho de digitalização de documentos. Os outros aposentados e pensionistas da 
administração pública vão ficar no SIPEC, diferentemente das autarquias e fundações.  
 
8) Eleição do Conselho Fiscal 
 
No dia 31 de janeiro, foram distribuídos por e-mail e nos grupos WhatsApp o Edital de 
Convocação para Eleição do Conselho Fiscal 2022/2024 e o formulário para inscrição 
dos candidatos a essa eleição. Já se tem uma previsão de três candidatos ao Conselho. 
Os diretores irão entrar em contato com outros possíveis candidatos, visando atingir pelo 
menos o número mínimo de cinco candidatos.  
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9) Pesquisa de clima organizacional 
 
Optou-se por fazer primeiro uma pesquisa de satisfação dos associados com as 
atividades desenvolvidas pela Assec-MG, antes de se partir para uma pesquisa de clima 
organizacional dos associados da ativa do CDTN. Jonnas irá elaborar algumas 
perguntas iniciais para discussão e Bruno irá colocar as perguntas selecionadas no 
formulário Google Doc. 
 
10) Cancelamento do mandado de segurança que assegurava pagamento do ARI 

– adicional de radiação ionizante para o pessoal do Rio de Janeiro 
 
Segundo Jacqueline, o mandado de segurança impetrado pelo Sindsep-MG não está 
vinculado ao respectivo mandado de segurança, impetrado no Rio de Janeiro.  
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Romário Lares Peixoto, Antônio Fioravante Neto, Jonnas 
Peressinotto, Wellington Antonio Soares, Lúcia Maria L. de Alencar, Bruno Melo Mendes, 
Paulo Ney de A. Barros. 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Análise de resposta do CDTN ao segundo requerimento da Assec-MG. 
2) Definição de membros da Assec-MG que irão participar da SBPC. 
3) Pesquisa, por telefone, com os associados para levantar o melhor meio de 
comunicação. 
4) Trabalho remoto. 
5) Eleição do Conselho Fiscal. 
6) Pesquisa de pesquisa de satisfação dos associados com a Assec-MG 
7) Desconto do ARI, reunião com direção da CNEN 
8) Carta ao DGI sobre transferência da concessão e manutenção de aposentadorias e 
pensões para o INSS  
9) Calendário de luta proposto pelo Fórum 
10) Restaurante CDTN 
11) Revezamentos de secretarias da Assec-MG 
 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
1) Análise de resposta do CDTN ao segundo requerimento da Assec-MG 
 
O diretor Bruno enviou cópia de um documento contendo as ideias principais de análise 
da resposta do CDTN ao segundo requerimento da Assec-MG. Os diretores deverão 
fazer uma leitura do documento e encaminhar as contribuições ao Bruno, para que o 
mesmo encaminhe o documento consolidado à assessoria jurídica da Associação.  
 
2) Definição de membros da Assec-MG que irão participar da SBPC 
 
O assunto será analisado mais à frente, para ser decidido assim que melhorar a situação 
da pandemia.  
 
3) Pesquisa, por telefone, com os associados para levantar o melhor meio de 
comunicação 
 
Lista com nomes e respectivas informações sobre idades, e-mails e telefones de 
contatos foi enviada à Secretaria da Assec-MG com cópia para Jacqueline. Lúcia já tinha 
selecionado primeiros nomes dos mais antigos para entrar em contato. O trabalho de 
pesquisa ficou de ser dividido entre os diretores, Lúcia Auler, Romário e Paulo Ney. 
Wellington irá enviar cópia da lista aos envolvidos na pesquisa. 
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4) Trabalho remoto 
 
Jacqueline irá pesquisar, junto ao CDTN, possível portaria que disciplina o trabalho 
remoto. 
 
5) Eleição do Conselho Fiscal 
 
Os diretores irão entrar em contato com outros possíveis candidatos, visando atingir pelo 
menos o número mínimo de cinco candidatos. Lúcia ficou de conversar com o pessoal 
do prédio central. 
 
6) Pesquisa de satisfação dos associados com a Assec-MG 
 
Jonnas enviou proposta inicial de perguntas que irão fazer parte de pesquisa de 
satisfação dos associados com a Assec-MG. Os diretores deverão analisar essa 
proposta e encaminhar as sugestões ao Jonnas. Foi mencionada também a necessidade 
de se estudar o número de quesitos que deverá constar em cada item da pesquisa. 
 
7) Desconto do ARI, reunião com direção da CNEN 
 
Jacqueline participou, de forma online, como convidada em reunião da Assec-RJ com o 
presidente da CNEN para tratar sobre o desconto do Ari, em razão da extinção do 
mandado de segurança impetrado pelo pessoal do Rio de Janeiro.  A preocupação é que 
o corte viesse no próximo contra-cheque. Ficou acertado que, primeiro, a DGI irá dar 
conhecimento aos servidores a respeito desse tema. Foi informado que não haverá 
tempo hábil para efetivação desse desconto no próximo contra-cheque. Na reunião, 
Jacqueline ponderou que, enquanto não mudar a ON4, o problema continuará nas outras 
unidades da CNEN. Foi informado que o caso de Belo Horizonte é diferente, pois é uma 
ação civil pública, em que há momentos específicos de se apresentar provas e contra 
provas. Foi também informado que o Rio irá entrar com novo tipo de ação. 
 
8) Carta ao DGI sobre transferência da concessão e manutenção de aposentado- 
rias e pensões para o INSS  
 
Na mesma reunião citada no item anterior, Jacqueline informou sobre carta a respeito 
do tema já enviada à DGI com as explicações. Quando da entrada do presidente da 
CNEN, na reunião, Jacqueline cobrou ao mesmo sobre as atas das reuniões, com as 
Assec’s ainda pendentes. O presidente reconheceu a pendência por parte da CNEN. 
Cópia da carta será encaminhada aos diretores da Assec-MG. 
 
9) Calendário de luta proposto pelo Fórum 
 
Na reunião online do Fórum de C&T na última quarta-feira, foi abordado esse tema da 
necessidade de realização de assembleias entre os dias 14 e 17 de fevereiro. Foi 
discutida, na nossa reunião, a estratégia para se realizar essa assembleia, via Google 
Meet. Jonnas ficou de interagir com o Marcos Flávio para verificar a quantidade de 
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pessoas e a possibilidade da reunião utilizando a plataforma do Google Meet, para fazer 
a assembleia. 
 
Jacqueline informou ainda que, no dia 25 de fevereiro, haverá uma live para todos os 
interessados, com a participação do dr. Sodero, que dará explicações sobre as perdas 
salariais da carreira de ciência e tecnologia.  
 
10) Restaurante CDTN 
 
Foi discutida a possibilidade de retomada de atividade do restaurante do CDTN. O 
assunto foi inserido na pauta em razão de pleitos, por reativação do restaurante, 
apresentados por servidores associados. Paulo Ney irá entrar em contato com o vice-
diretor e inclusive perguntar se o mesmo está atendendo como diretor em exercício. 
 
11) Revezamentos de secretarias da Assec-MG 
 
Após um intensivo debate sobre os pontos positivos e negativos sobre o tema, decidiu-
se, em um primeiro momento, não propor revezamento, mas sim o retorno das duas 
secretárias, que iriam trabalhar em salas distintas, cumprindo os protocolos de 
segurança do CDTN, em termos da Covid-19. A secretária que está trabalhando em 
home office já tinha manifestado intenção de retorno ao trabalho presencial. A outra 
secretária, que está em trabalho presencial, solicitou possibilidade de iniciar o trabalho 
às 8h30, com acréscimo de 30 minutos, ao final do dia, em razão de ter que levar filho 
para a escola e não conseguir chegar às 8 horas ao CDTN. Esse pleito foi aprovado pela 
diretoria, acrescida da necessidade de se registrar esse pleito junto ao contador da 
Assec-MG. Para confirmar o retorno presencial das duas secretárias, a Assec-MG irá 
encaminhar pedido de autorização, ao Comitê de Crise, para o retorno de mais uma 
secretária ao trabalho presencial. Paulo Ney irá também conversar sobre esse tema com 
o vice-diretor do CDTN.  
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Antônio Fioravante Neto, Jonnas Peressinotto, Wellington 
Antonio Soares, Bruno Melo Mendes, Paulo Ney de A. Barros. 
 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Análise de resposta do CDTN ao segundo requerimento da Assec-MG. 
2) Pesquisa, por telefone, com os associados para levantar o melhor meio de 
comunicação. 
3) Localização de documentos normativos sobre trabalho remoto. 
4) Eleição do Conselho Fiscal. 
5) Pesquisa de pesquisa de satisfação dos associados com a Assec-MG. 
6) Realização de assembleia dos associados da Assec-MG, dentro do calendário de 
luta proposto pelo Fórum. 
7) Restaurante do CDTN. 
8) Reunião com o sindicato na quarta-feira.  
9) Certidão por tempo de contribuição (CTC) 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
1) Análise de resposta do CDTN ao segundo requerimento da Assec-MG 
 
O documento elaborado pelo Bruno foi distribuído entre os diretores da Assec-MG para 
análise, já tendo recebido uma contribuição de melhorias. A partir das outras 
contribuições, Bruno deverá consolidar o documento. Após algumas discussões, decidiu-
se por encaminhar, à DGI, o requerimento inicial encaminhado ao CDTN, com as 
respectivas respostas dadas pelo CDTN. 
 
2) Pesquisa, por telefone, com os associados para levantar o melhor meio de 
comunicação 
 
O trabalho está sendo realizado, com a participação de Jacqueline, Paulo Ney, Lúcia 
Alves e Romário. 
 
3) Localização de documentos normativos sobre trabalho remoto 
 
Não se localizou mais nenhum documento normativo sobre trabalho remoto. 
 
4) Eleição do Conselho Fiscal 
 
Até hoje, somente dois associados se candidataram à eleição para o Conselho Fiscal. 
Os diretores vão tentar, ainda hoje, buscar por pelo menos mais três candidatos, de 
modo a completar o número mínimo de candidatos. Se não for atingido o número mínimo 
de cinco candidatos, terá de ser feito um novo edital de eleição para esse Conselho. 
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5) Pesquisa de satisfação dos associados com a Assec-MG 
 
O documento inicial com as perguntas e subitens elaborado pelo Jonnas recebeu uma 
contribuição inicial de melhorias. A partir de outras sugestões enviadas, Jonnas irá 
consolidar o cardápio de itens da pesquisa e encaminhá-lo ao Bruno para inserção em 
Formulário Google Doc. Primeiro deverá ser feito em teste de utilização do formulário 
para depois implementar a pesquisa de satisfação dos associados da Assec-MG. 
 
6) Realização de assembleia dos associados da Assec-MG, dentro do calendário 
de luta proposto pelo Fórum 
 
Tendo em vista a exiguidade do prazo para se fazer uma assembleia, o trabalho que 
seria demandado para a mesma, decidiu-se por substituí-la por um informativo, a ser 
distribuído até o dia 17 de fevereiro. Em seguida, será feita divulgação, convidando os 
associados para live que será realizada mais à frente, tratando das perdas salariais da 
carreira de ciência e tecnologia. 
 
7) Restaurante do CDTN 
 
A conversa de Paulo Ney com o diretor em exercício, a respeito desse tema, não pode 
ser feita, pois o diretor já havia reassumido o cargo. 
 
8) Reunião com o sindicato na quarta-feira. 
 
Na quarta-feira, dia 16/02/2022, às 10 horas, haverá uma reunião da Assec-MG com o 
Sindsep-MG para tratar de campanha em defesa da Ciência e Tecnologia e que deverá 
contar com a presença de todos os diretores da Associação. 
 
9) Certidão por tempo de contribuição (CTC) 
 
Foi relatada a preocupação sobre a demora que está havendo no INSS em liberar o 
documento “Certidão por Tempo de Contribuição”, o que poderá impactar negativamente 
a efetivação da aposentadoria, inclusive para aqueles que já estão próximos da 
aposentadoria compulsória. Foi informado, também, que um colega, nessa situação, iria 
entrar com mandado de segurança, no sentido ser atendido em tempo hábil para 
concretização do pedido de aposentadoria. Foi citada a possibilidade de acionar o dr. 
Frederico do Sindsep-MG para entrar com tal mandado. Paulo Ney ficou de entrar em 
contato com o Rogério, na sede da CNEN sede. 
 
10) Retorno das secretárias da Assec-MG ao trabalho presencial 
 
A partir da interação do Paulo Ney com o vice-diretor do CDTN, foi resolvido o problema 
de retorno de mais uma secretária ao trabalho presencial nas dependências da Assec-
MG, ficando cada secretária em salas distintas. 
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Antônio Fioravante Neto, Wellington Antonio Soares, Lúcia 
Maria L. de Alencar, Bruno Melo Mendes, Paulo Ney de A. Barros 
 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Encaminhamento de documento sobre as férias semestrais de 20 dias. 
2) Pesquisa, por telefone, com os associados para levantar o melhor meio de 
comunicação. 
3) Eleição do Conselho Fiscal. 
4) Pesquisa de pesquisa de satisfação dos associados com a Assec-MG. 
5) Interação com o SINDSEP para elaboração de cards de divulgação de ações do 
CDTN em benefício da sociedade. 
6) Divulgação de live sobre perdas salariais 
7) Certidão de Tempo de Contribuição - documento obrigatório para aposentadoria. 
8) Indicação de realização de assembleia online pelo Conselho Deliberativo. 
9) Dia Internacional da mulher. 
10) Reforma das instalações da Assec-MG. 
11) Consulta sobre indicação de nome para compor chapa do Sindsep-MG. 
 
 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
1) Encaminhamento de documento sobre as férias semestrais de 20 dias 
 
Deliberou-se pela consolidação de documento, a respeito de requerimentos sobre férias 
semestrais de 20 dias, que será enviado ao diretor do CDTN, com cópia para a Diretoria 
de Gestão Institucional da CNEN. 
 
2) Pesquisa, por telefone, com os associados para levantar o melhor meio de 
comunicação 
 
A lista já elaborada para essa pesquisa, junto aos aposentados, será colocada no Google 
Doc, de modo a facilitar a consulta e atualização dos encarregados por realizarem essa 
pesquisa (Romário, Paulo Ney, Jacqueline e Lúcia Auler). 
 
3) Eleição do Conselho Fiscal  
 
Deliberou-se por divulgar dois cards já elaborados, com a finalidade de esclarecer a 
importância de que apareçam interessados em se candidatar às eleições do Conselho 
Fiscal. 
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4) Pesquisa de satisfação dos associados com a Assec-MG 
 
Serão feitas alterações de texto no formulário Google Doc já elaborado e inserida a 
opção de que o pesquisado se identifique como aposentado ou da ativa.  Será 
pesquisada a estratégia de se exigir que o pesquisado coloque o seu email, de modo a 
evitar votação mais de uma vez. 
 
5) Interação com o SINDSEP para elaboração de cards de divulgação de ações do 
CDTN em benefício da sociedade. 
 
Paulo Ney irá interagir com o Antonio Santiago, no sentido de obter imagens de boa 
qualidade para elaboração desses cards. Ficou ainda responsável por elaborar textos 
objetivo em relação às áreas de atuação do CDTN e seus reflexos para a sociedade.  
 
6) Divulgação de live produzida pelo Fórum sobre perdas salariais 
 
Será feita divulgação de live sobre perdas salariais a ser realizada no dia 25/02, às 15 
horas, com a participação de José Roberto Sodero, Alesando Cardoso e mediada por 
José Benito Yárritu, do Fórum de C&T. 
 
7) Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) - documento obrigatório para 
aposentadoria. 
 
Esse é um tema importante para os servidores em vias de se aposentar, pois trata-se de 
documento do INSS que seria obrigatório para aposentadoria, para aqueles com tempo 
anterior da CLT. No caso do CDTN, particularmente para quem tem tempo de trabalho 
na Nuclebrás. Enquanto não se esclarece por completo este assunto, a orientação em 
curso é que o servidor interessado entre com o seu pedido de aposentadoria, já dispondo 
do protocolo de pedido do CTC junto ao INSS, que tem, por lei, 15 dias para emitir o 
mesmo. Caso haja atraso, a ideia é que a Assec-MG entre com mandado de segurança, 
eximindo o pleiteante de atraso na apresentação do CTC. Alguns colegas já próximos 
da aposentadoria compulsória ou outros com intenção de se aposentar em breve serão 
contactados por membros da diretoria da Assec-MG. 
 
Paulo Ney tentou contato com o diretor da DGI, para tratar do tema, mas não teve 
sucesso. Está aguardando retorno do citado diretor. 
 
8) Indicação de realização de assembleia online pelo Conselho Deliberativo 
 
Jonnas, que participou da última reunião do Conselho Deliberativo, trouxe a sugestão do 
CD para que a Assec-MG realize uma assembleia informativa, como forma de 
movimentação do pessoal. A presidente da Assec-MG ficou de conversar com o diretor 
do CD, para explicar a demanda de trabalho que se teria para realizar uma assembleia 
online 
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9) Dia Internacional da mulher 
 
Foi analisada uma proposta de palestra online a ser realizada no dia 8 de março, dia 
internacional da mulher, com três temas: 1) Alma da Mulher: a liberdade de ser quem se 
é; 2) Mulheres reais e as “deusas” que nos habitam; e 3) Mulheres que dançam a vida. 
Os diretores ficaram com a tarefa de manifestar a sua sugestão no grupo WhatsApp da 
diretoria. Jacqueline ficou de levantar o orçamento da proposta. 
 
10) Reforma das instalações da Assec-MG 
 
Lúcia Auler ficou com a tarefa de interagir com Diva Godoi, no sentido de propor um 
projeto de melhorias nas instalações do CDTN, ocupadas pela Assec-MG, e que estão 
em estado precário, destoando inclusive do ambiente próximo. Posteriormente a diretoria 
irá analisar a viabilidade de alguma participação financeira nessas melhorias. 
 
11) Indicação de representante da Assec-MG para a chapa do Sindsep-MG 
 
A Assec-MG irá contactar possíveis candidatos, que sejam sindicalizados, para serem 
possíveis representantes a serem indicados.  
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Antônio Fioravante Neto, Jonnas Peressinotto, Wellington 
Antonio Soares, Lúcia Maria L. de Alencar, Bruno Melo Mendes, Paulo Ney de A. Barros. 
 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Exoneração do diretor do IPEN. 
2) Organização da live sobre o dia Internacional da mulher. 
3) Interação com o SINDSEP para elaboração de cards de divulgação de ações do 
CDTN em benefício da sociedade. 
4) Eleição do Conselho Fiscal. 
5) Encaminhamento de documento sobre as férias semestrais de 20 dias. 
6) Pesquisa, por telefone, com os associados para levantar o melhor meio de 
comunicação 
7) Pesquisa de pesquisa de satisfação dos associados com a Assec-MG. 
8) Certidão de Tempo de Contribuição - documento obrigatório para aposentadoria. 
9) Restaurante do CDTN. 
10) Presença do diretor da DGI no CDTN. 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
1) Exoneração do diretor do IPEN 
 
Jacque interagiu com o Renato do IPEN e foi informado que, hoje, seria feita uma 
manifestação junto ao prédio da direção do IPEN. Segundo a fonte, houve a participação 
de cerca de 200 pessoas na assembleia. Não se sabe ainda o motivo real da exoneração 
do diretor. O tema é ponto de pauta hoje na reunião do Fórum de C&T. Vamos aguardar 
essa reunião para ver as possíveis ações a serem tomadas em relação a essa 
exoneração. 
 
2) Organização da live sobre o dia Internacional da mulher 
 
Foi definido que o coordenador da live irá fazer a apresentação sobre a palestrante. Para 
isso, foi solicitado que fosse enviado um mini curriculum vitae da apresentadora. Foi 
deliberado também por se distribuir convite para o evento na entrada do CDTN. Em 
princípio, as secretárias da Assec-MG ficarão responsáveis por essa distribuição.  Foi 
lembrado sobre a necessidade de interação da apresentadora com o coordenador da 
live, de modo a acertarem se haverá apresentação de slides PPT ou inserção de áudio. 
O evento será realizado na plataforma Google, versão paga da Assec-MG. 
 
3) Interação com o SINDSEP para elaboração de cards de divulgação de ações do 
CDTN em benefício da sociedade 
 
Paulo Ney informou que foram enviadas fotos, slides em Power Point e frases como 
insumo para que a empresa contratada pelo Sindsep. O contato foi feito com Felipe e 
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Mariana Uchoa via grupo WhatsApp SOS&CT SOS. Paulo Ney colocou à disposição dos 
mesmos as fotos com alta resolução. A criação do material multimídia já está em curso.  
 
4) Eleição do Conselho Fiscal 
 
Foi decido gerar novo calendário, tendo por base o dia 14 de março. A adequação do 
processo será feita pelo Jonnas. Nova divulgação será feita antes do dia 14. 
 
5) Encaminhamento de documento sobre as férias semestrais de 20 dias 
 
Foi decidido que o documento será encaminhado à DGI, com as respostas recebidas do 
CDTN. Posteriormente, a diretoria do CDTN será informada sobre esse envio. 
 
6) Pesquisa, por telefone, com os associados para levantar o melhor meio de 
comunicação 
  
Foi decidido que a Secretaria deverá fazer atualização de telefones atuais dos 
associados, tendo como base a última versão do banco de dados enviada por Wellington, 
que contêm todo arsenal para geração de tabelas e gráficos. Foi sugerido que fosse 
consultada a listagem de telefones dos associados que estão também filiados à 
APOSEN. Jacqueline ficou de interagir com a Priscila. 
 
7) Pesquisa de pesquisa de satisfação dos associados com a Assec-MG 
 
O formulário foi disponibilizado hoje novamente entre os diretores que deverão fazer a 
simulação de voto. A pesquisa deverá ser lançada na semana do dia 14 de março. 
 
8) Certidão de Tempo de Contribuição - documento obrigatório para aposenta- 
doria 
 
Paulo Ney conversou com os colegas que estão mais próximos de se aposentar, tendo 
em vista a aposentadoria compulsória, de modo a instruí-los sobre uma mesma forma 
de se prevenir de possíveis problema sobre a não disponibilidade do CTC, em tempo 
hábil. Jacqueline ponderou sobre a necessidade de informar também os outros 
associados que estejam próximos de se aposentar ou já perto da aposentadoria 
compulsória, informando-os sobre as ações jurídicas que poderão ser tomadas pela 
Assec-MG. Jacqueline ficou de enviar minuta para o processo de divulgação. 
 
9) Restaurante do CDTN 
 
Foi lembrado sobre a necessidade de novamente, tentar marcar reunião com o diretor 
do CDTN para tratar do tema, face à demanda apresentada por associados. 
 
10) Presença do diretor da DGI no CDTN 
 
Foi sugerido que se fixasse, no CDTN, uma faixa cobrando a posição da DGI em relação 
à carta enviada a essa diretoria e até então não respondida. 



 

 

 

ATA DE REUNIÃO DA ASSEC-MG / BIÊNIO 2021-2023 
Modalidade reunião – Videoconferência/Google Meet 

Data: 15/03/2022 

 

1/4 
 

PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Wellington Antonio Soares, Lúcia Maria L. de Alencar, Bruno 
Melo Mendes, Paulo Ney de A. Barros 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Reunião da Assec-MG, no CDTN, com o diretor de gestão institucional da CNEN. 
2) Live do Sindsef-SP sobre exoneração do diretor do IPEN. 
3) Avaliação da live sobre o dia Internacional da mulher. 
4) Resultados da interação com o SINDSEP para elaboração de cards de divulgação 
de ações do CDTN em benefício da sociedade. 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
1) Reunião da Assec-MG, no CDTN, com o diretor de gestão institucional da 
CNEN 
 
Na reunião realizada no dia 08/03/2022, participaram Rogério (DGI), Marcio (CGRH), por 
parte da CNEN, Bruno Flávio (SEGEP) por parte do CDTN e Jacqueline, Paulo Ney e 
Bruno Mendes por parte da Assec-MG. Na reunião, foram abordados os seguintes 
temas: Concessão e manutenção de aposentadorias e pensões das Fundações e 
Autarquias Federias pelo INSS; Plano médico (CCR, CCN, desconto em folha de 
pagamento); CTC necessário para aposentadoria; Processo SEI 01344.000914_2021; 
Férias de 20/20 e gratificação RX, e Ações referentes a Lei 1234 já transitadas em 
julgado – atualização no contracheque. 
 
Foram apresentadas, mais uma vez, as preocupações com a transferência das 
concessões e manutenção de aposentadorias e pensões para o INSS. Nesse caso, se o 
desconto do plano médico não for mantido na folha de pagamento, poderá ser 
inviabilizada a existência do plano médico CDTN/CNEN, o único benefício ainda 
disponível para os servidores e aposentados.  Se hoje o INSS não consegue atender os 
trabalhadores celetistas em tempo hábil, o receio é que as aposentadorias e pensões 
dos servidores da CNEN também levem até um ano para serem concedidas. Os 
servidores dos RHs da CNEN poderão ser responsabilizados por erros e demoras nas 
referidas concessões. Há um risco muito grande em querer cumprir o prazo para a 
transferência da gestão para o INSS sem se ter assegurado que não haverá prejuízo 
para os servidores. A Assec-MG foi informada de que a CNEN não tem condições de 
transferir a gestão em junho, data prevista, em razão de os documentos ainda não 
estarem digitalizados e que, em junho, é que se iniciarão as tratativas com o INSS. 
 
Plano médico: foi falado sobre a importância do Plano, e que a melhor forma de gerenciá-
lo é a praticada atualmente, a gestão pela instituição. A Assec-MG reiterou que qualquer 
decisão sobre mudanças na gestão do plano deve ser discutida com os beneficiários, 
em assembleias específicas ou por meio de seus representantes no CCR e no CCN. Foi 
explicada a importância do CCR e CCN e solicitada urgência para a portaria de indicação 
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de membros para compor o CCN, pois é preciso fazer a atualização do regulamento 
geral do plano médico. Ficou acordado que, em abril, o CCN iniciará os seus trabalhos 
e que a revisão iniciada na época do Roberto Xavier será encaminhada aos CCRs para 
correções, adequações e atualizações. 
 
Certidão de Tempo de Contribuição (CTC: Pelo que se sabe, o INSS não está cumprindo 
o prazo para a entrega do CTC, o que causa muita preocupação, uma vez que, no CDTN, 
já há três colegas que correm o risco de serem aposentados compulsoriamente, o que 
acarretaria muitas perdas. O Marcio, do CGRH, disse que não é possível fazer 
aposentadoria sem a apresentação da CTC.   Após discussões, ficou estabelecido que 
os servidores devem solicitar abertura do processo para a aposentadoria, de modo a 
poderem ser notificados da necessidade da CTC. De posse da notificação, o servidor 
solicitará que a Assec-MG entre com um mandado de segurança para que o INSS 
providencie a CTC em tempo hábil, para garantir os direitos dos servidores. Será feito 
um levantamento detalhado das leis e normas que estabeleceram a obrigatoriedade da 
CTC para a aposentadoria e elaborado um documento esclarecendo e instruindo os 
servidores. 
 
Processo SEI 01344.000914_2021: Foram solicitados esclarecimentos e urgência na 
resposta à servidora. Deixou-se claro que a instituição precisa cumprir o prazo 
estabelecido para dar a resposta e, quando o prazo não puder ser cumprido, que o 
servidor(a) seja informado do que está causando o atraso. O Márcio (DGI) disse que ele 
está com o processo e que dará prioridade ao mesmo. 
 
Ações referentes à Lei 1234: Os processos já transitados em julgado constam nos 
contracheques que ainda não foram concluídos. Foi solicitada a atualização nos 
contracheques, com a informação correta sobre a situação do processo e o pagamento 
conforme estabelecido pelo juiz. 
 
Concessão das férias semestrais de 20 dias: A ASSEC-MG fez uma pequena 
apresentação, em PowerPoint, demonstrando a falta de isonomia entre os institutos da 
CNEN a respeito desse tema. Na apresentação, foi mostrado que, nos demais institutos 
da CNEN, o número de servidores que teve a concessão de férias semestrais de 20 dias 
foi consideravelmente maior, quando comparados com o CDTN. Resumidamente, foram 
encontradas 38 portarias de concessão de férias semestrais de 20 dias para o CRCN; 
31 portarias para o IRD; 149 portarias para o IPEN e apenas 2 portarias para o CDTN. 
Informalmente, a Assec-MG averiguou que esse benefício foi concedido a outros quatro 
servidores do CDTN. Contudo, suas portarias não foram encontradas na internet. Ainda 
assim, a concessão de férias de 20 dias para apenas seis servidores está muito aquém 
dos outros institutos.  
 
Tendo em vista que todos os institutos apresentam atividades correlatas na área nuclear, 
ficou claro que há uma clara discrepância entre a aplicação da OI-DGI-01 no CDTN e 
nos demais institutos. A ASSEC-MG apontou também irregularidades identificadas no 
processo de implementação da OI-DGI-01 e na concessão das férias semestrais de 20 
dias como: a criação do “período aquisitivo” não previsto na OI-DGI-01 e a alteração da 
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condição funcional no SIGEPE de servidores designados na portaria 170 para trabalhar 
habitualmente com raios-X ou radiações ionizantes. 
 
O DGI (Rogério) e o CGRH (Márcio) reconheceram que a aplicação da  
OI-DGI-01 não está se dando de forma uniforme na CNEN. Concordaram também que 
o Conselho de Dirigentes, estipulado na OI-DGI-01, com a finalidade de uniformizar a 
aplicação dessa OI nas diversas unidades da CNEN, não está ativo. A Assec-MG 
pleiteou a ativação do Conselho de Dirigentes e a uniformização da aplicação da OI-DGI 
em todos os institutos da CNEN.  
 
 
2) Live do Sindsef-SP sobre exoneração do diretor do IPEN 
 
Os associados foram convidados para a live por meio dos grupos WhatsApp no mesmo 
dia de realização da mesma. Essa live surgiu em razão de insatisfação pela forma 
intempestiva como foi feita a exoneração do diretor do IPEN. O Sindsef-SP, em parceria 
com a Assipen, foi quem promoveram esse evento, no dia 14 de março de 2022, para a 
qual foram convidadas: associações da CNEN, centrais sindicais, parlamentares, 
partidos políticos e sociedades científicas. A Assec-MG foi convidada a manifestar-se na 
live. Matéria sobre o tema está disponível no site da Associação, com link para acesso à 
íntegra da live pelo Youtube. 
 
 
3) Avaliação da live sobre o dia Internacional da mulher 
 
No dia internacional da mulher, foi realizada a live Mulheres que “dançam a vida”, 
apresentada pela psicóloga Daniela Cota, utilizando a plataforma Zoom. Apesar de todo 
o esforço dispendido para realização da live, tanto por meio das mídias sociais como por 
distribuição de folhetos presencialmente no CDTN, o número de participantes não 
passou de 35 pessoas. Entretanto, grande número dos presentes participou de forma 
ativa, uma vez que a live teve uma parte de dança livre, ao som de músicas escolhidas 
especificamente para o evento. Foi importante ver a presença e participação de colegas 
aposentados, que há tempos não víamos. Os que participaram se manifestaram 
positivamente sobre a live, em depoimentos feitos ao final da mesma. 
 
Inicialmente, a live seria apresentada pela plataforma Google Meet. Entretanto, a 
plataforma não apresentava os recursos demandados pela live, como a apresentação 
simultânea de fala, vídeo e som de alta qualidade. Em razão desse fato, a apresentadora 
da live atualizou uma assinatura da plataforma Zoom, o que demandou o pagamento de 
uma assinatura mensal a ser incluída no orçamento inicial. A partir dessa experiência, 
discutiu-se se não seria importante assinar a plataforma Zoom em substituição à da 
Google Meet. O assunto será discutido em uma outra reunião. 
 
A ideia básica era disponibilizar a íntegra da live para que outros associados pudessem 
também ter acesso à mesmo. Entretanto, em razão de não desativação de microfones 
durante a live, apesar dos pedidos feitos para isso, houve interrupções ao longo da 
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mesma. Assim, optou-se por fazer uma matéria sobre a live com ilustrações de 
momentos registrados. 
 
4) Resultados da interação com o Sindsep-MG para elaboração de cards e vídeos 
de divulgação de ações do CDTN em benefício da sociedade 
 
Na reunião, discutiu-se sobre problemas encontrados na elaboração dos cards e vídeos. 
Nas primeiras provas apresentadas, foram encontrados erros em textos e falas e 
sugestões de correções foram apresentadas. Entretanto, nem todos os erros apontados 
foram corrigidos. Paulo Ney irá interagir com a Mariana Uchoa para acertar esses pontos 
e procurar quantificar quantos vídeos e cards serão elaborados. 
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Antônio Fioravante Neto, Jonnas Peressinotto, Wellington 
Antonio Soares, Bruno Melo Mendes. 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Publicação de matéria sobre a live no Dia Internacional da Mulher. 
2) Resultados da interação com o SINDSEP para elaboração de cards de divulgação 
de ações do CDTN em benefício da sociedade. 
3) Acompanhamento do processo de Eleição do Conselho Fiscal. 
4) Elaboração de documento de orientação sobre Certidão de Tempo de Contribuição 
(CTC). 
5) Restaurante do CDTN. 
6) Análise da viabilidade de reajuste salarial para as secretárias. 
7) Possibilidade de realização de assembleia presencial no CDTN. 
8) Reunião do Fórum de C&T. 
9) Informações sobre reunião com RH/CDTN sobre férias semestrais de 20 dias. 
10) Férias da secretária Katia. 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
1) Publicação de matéria sobre a live no Dia Internacional da Mulher 
 
Texto sobre a matéria já está praticamente elaborado. A fase que requer mais trabalho 
manual ainda será feita: extração de momentos do vídeo, de duração de uma hora e 
meia, para comporem a matéria. 
 
2) Divulgação de ações do CDTN em benefício da sociedade via Sindsep-MG 
 
Dia 21 de março, foram enviadas as últimas solicitações de correções de vídeo e de 
textos de cards para o Sindsep-MG, dentro da campanha de reivindicações de melhoria 
salarial.  
 
3) Acompanhamento do processo de Eleição do Conselho Fiscal 
 
Lançamento do próximo edital está previsto para ser na próxima segunda-feira, dia 28 
de março. 
 
4) Elaboração de documento de orientação sobre Certidão de Tempo de 
Contribuição (CTC) 
 
Jacqueline enviou uma minuta do documento para que os diretores analisem e enviem 
o retorno para Wellington que irá consolidar o documento. 
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5) Restaurante do CDTN 
 
Sabe-se que o CDTN fez uma pesquisa sobre o tema, mas ainda não foi dado nenhum 
retorno sobre o resultado da pesquisa aos servidores. 
 
6) Análise da viabilidade de reajuste salarial para as secretárias 
 
Jonnas e Jacqueline irão analisar o assunto e discutir o tema na próxima reunião.  
 
7) Possibilidade de realização de assembleia presencial no CDTN 
 
Tendo em vista as melhorias em relação aos indicadores da Covid-19 e já tendo muitos 
servidores trabalhando em regime presencial, e em razão da dificuldade de se registrar 
oficialmente a presença dos participantes, com as assembleias online, deliberou-se por 
programar uma assembleia presencial, no CDTN, no dia 28 de março, às 9h30. A pauta 
da reunião será gerada via grupo WhatsApp da diretoria, contemplando temas como 
reajuste emergencial, férias de 20 dias, lei 1234, etc. 
 
8) Reunião do Fórum de C&T 
 
Em razão das movimentações no país, com vistas às próximas eleições presidenciais, 
sabe-se que os partidos já estão montando programas de governo, contemplando 
inclusive ações de ciência, tecnologia e inovações. O Fórum está trabalhando no sentido 
de se ter um movimento nacional unificado a partir dos engajamentos regionais. A 
orientação é que sejam procurados parlamentares, no sentido de apresentar pleitos da 
área de ciência e tecnologia. Um dos parlamentares a ser contactado é o deputado 
federal Rogério Correa, que é bastante acessível em relação a esse tema. A Assec-MG 
irá tentar agendar uma reunião com o mesmo.  
 
No Fórum, ainda segue a busca de se organizar o sistema de comunicação do mesmo, 
com a contratação de pessoa ou empresa para assessoria. Está sendo feito um 
levantamento de custos, que deverá ser rateado entre os participantes. 
 
9) Informações sobre reunião com RH/CDTN sobre férias semestrais de 20 dias. 
 
Os servidores da ativa foram convidados a participar de uma reunião online com o 
RH/CDTN, no dia 23 às 9 horas, para tratar das férias semestrais de 20 dias. Os diretores 
que estão na ativa irão participar do evento, de modo a ter uma visão global sobre o que 
pensam o RH do CDTN e os participantes, a partir de seus questionamentos. Jacqueline 
ligou para o DGI, que estava em reunião. Está aguardando retorno para solicitar que um 
representante do DGI participe da reunião 
 
10) Férias da secretária Katia  
 
Foi a analisado o pleito de venda de 10 dias de férias, apresentado pela Katia, mas o 
mesmo foi indeferido. 
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Romário Lares Peixoto, Wellington Antonio Soares, Bruno 
Melo Mendes, Paulo Ney de A. Barros. 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Avaliação da assembleia presencial da Assec-MG em 28/03/2022. 
2) Acompanhamento do processo de Eleição do Conselho Fiscal. 
3) Elaboração de documento de orientação sobre Certidão por Tempo de Contribuição 
(CTC) do INSS. 
4) Análise da viabilidade de reajuste salarial para as secretárias. 
5) Reunião do Fórum de C&T. 
6) Férias de 20 em 20 dias. 
 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
1) Avaliação da assembleia presencial da Assec-MG em 28/03/2022 
 
A primeira assembleia presencial da Assec-MG, pós período mais crítico da pandemia 
da Covid-19, foi realizada no dia 28 de março de 2022, tendo sido registrada a presença 
de 69 pessoas. Na assembleia, foram abordados os seguintes temas: a) Raios-X e férias 
20/20; b) Campanha salarial - reajuste emergencial; c) Informes sobre os movimentos 
nacionais e atos previstos para os dias 29, 30 e 31 de março; d) Eleição do Conselho 
Fiscal; e) Certidão por Tempo de Contribuição (CTC) no INSS.  
 
O item a) foi detalhado pelo diretor Bruno Mendes. O item b) sobre campanha salarial foi 
abordado pela diretora presidente, Jacqueline, relatando a avaliação real das perdas 
salariais na carreira de ciência e tecnologia e que, no momento, o foco está sendo 
somente na recomposição emergencial de 19,99%, valor de referência que as entidades 
representativas das carreiras de C&T acham possível de ser pleiteado.  
 
O item c) foi abordado pelo associado e representante do Sindsep-MG Arimatéia, 
reforçando a importância dos servidores em participarem dos movimentos dos dias 29 a 
31 de março.  
 
O item d) relatado por Jacqueline, que reforçou a necessidade de efetivação do novo 
Conselho Fiscal (CF), o que demandaria a apresentação de candidatos à nova eleição 
do CF.  
 
No item e), foi abordado o possível problema para associados em vias de se aposentar 
e que necessitem do documento CTC, obtido junto ao INSS e que, segundo experiências 
de colegas associados, estão demandando muito tempo para serem emitidos. Foi 
informado ainda que a Condsef entrou com ação de inconstitucionalidade da lei que 
transfere, para o INSS, a gestão dos aposentados do serviço público. Foi informada a 
preocupação da Assec-MG de possíveis problemas em relação ao plano médico CNEN, 
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com centralização dos aposentados no INSS, se a folha de pagamento não for gerada 
pela CNEN. 
 
2) Acompanhamento do processo de Eleição do Conselho Fiscal 
 
O edital do Conselho Fiscal foi lançado no dia 28 de março. Na Assembleia do dia 28 foi 
feito um apelo para que candidatos se inscrevessem. O tema foi abordado na assembleia 
presencial do dia 28 de março. Até a data de realização da reunião, dois candidatos já 
tinham sido inscritos como candidatos ao Conselho Fiscal. 
 
3) Elaboração de documento de orientação sobre Certidão por Tempo de 
Contribuição (CTC) 
 
Wellington ficou de fazer a revisão desse documento e encaminhar a minuta final para 
análise pela diretoria e posterior distribuição via Secretaria da Assec-MG. Foi discutida 
a possibilidade de se divulgar também um informativo, elaborado CGRH do IPEN, que 
disponibiliza um passo a passo sobre como obter o CTC via internet. 
 
4) Análise da viabilidade de reajuste salarial para as secretárias 
 
Jonnas e Jacqueline analisaram o pleito de reajuste para as secretárias da Assec-MG. 
Foi aprovado reajuste igual ao do salário mínimo (10%). O pessoal da contabilidade já 
foi acionado para implementar o reajuste. 
 
5) Reunião do Fórum de C&T 
 
De concreto, foi informado sobre adesivo elaborado pelo Fórum, dentro da campanha de 
reposição salarial emergencial de 19,99%, que será encaminhado à Assec-MG. 
 
6) Férias de 20 em 20 dias 
 
Wellington deverá fazer uma revisão do documento sobre o tema e que será 
encaminhado à CNEN sede.  
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Romário Lares Peixoto, Antônio Fioravante Neto, Jonnas 
Peressinotto, Wellington Antonio Soares, Bruno Melo Mendes, Paulo Ney de A. Barros. 
 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Acompanhamento do processo de Eleição do Conselho Fiscal. 
2) Divulgação do documento de orientação sobre Certidão por Tempo de Contribuição 
(CTC) do INSS. 
3) Aposentadoria especial. 
4) Decisão do STF com vedação a reenquadramento de servidor público admitido sem 
concurso público antes da promulgação da constituição de 1988. 
5) Reunião do Fórum de C&T. 
6) Campanha para casa de apoio a crianças com câncer e transplantadas. 
7) Ações da Acolpama 
8) Requisição de férias de 20 em 20 dias junto à DGI. 
 
 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
 
1) Acompanhamento do processo de Eleição do Conselho Fiscal 
 
Até o momento, só há dois candidatos inscritos ao Conselho Fiscal.  Como ação de 
chamamento, deverá ser divulgada nova mensagem convidando os associados 
habilitados a se inscrevam como candidatos. É necessário um mínimo de cinco 
candidatos inscritos para que a eleição seja realizada. 
 
2) Divulgação do documento de orientação sobre Certidão por Tempo de 
Contribuição (CTC) 
 
Wellington está aguardando retorno dos diretores em relação à minuta já enviada, para 
que o mesmo possa finalizar a matéria a ser divulgada pela Secretaria da Assec-MG. 
 
3) Aposentadoria especial 
 
Servidora associada procurou um dos diretores da Associação para solicitar apoio à área 
jurídica da Assec-MG para esclarecer dúvidas em relação a documentos que tratam da 
aposentadoria especial. Pleiteou inclusive que a área jurídica fizesse uma apresentação 
sobre o tema. Após discussões, foi decidido que seria melhor que primeiro a servidora 
fizesse o questionamento junto ao CDTN e depois encaminhasse o documento resposta 
para análise pela área jurídica da Assec-MG. Além disso, foi sugerido que o diretor Bruno 
interagisse com o Henrique para esclarecimentos a respeito do tema. 
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4) Decisão do STF com vedação a reenquadramento de servidor público admitido 
sem concurso público antes da promulgação da constituição de 1988 
 
O tema relativo à decisão do STF, vedando o reenquadramento em novo plano de 
cargos, carreiras e remuneração de servidor admitido sem concurso público antes da 
promulgação da constituição em 1988, foi encaminhado a um dos diretores da Assec-
MG. Talvez o motivo desse encaminhamento tenha sido em relação à possível 
aplicabilidade a servidores do CDTN. A interpretação na reunião foi de que esse tema 
seria aplicado a servidores que tivessem sido demitidos durante o governo Collor e 
depois readmitidos. Foi informado que este assunto poderia ser esclarecido, a partir da 
consulta ao perfil de cada servidor interessado, no sistema RH-Fácil. 
 
5) Reunião do Fórum de C&T 
 
A preocupação levantada na reunião da Assec-MG sobre o que anda acontecendo no 
Fórum de C&T é a não finalização de definições tomadas em reuniões anteriores e a 
politização partidária, com a possível criação de comitê com feições partidárias. A Assec-
MG não é contrária ao encontro com candidatos à presidência e nem com parlamentares 
de diferentes partidos. Ela não pode é se envolver em ações de caráter político-
partidário, o que proibido pelo seu estatuto. 
 
6) Campanha para casa de apoio a crianças com câncer e transplantadas 
 
O assunto foi trazido pela Jacqueline, que esteve com o Romário, Camila e Priscila, 
visitando a convite a Casa Aura, uma casa de apoio que acolhe crianças em tratamento 
de câncer e transplantes, vindos de todo o Brasil. Na visita, foi informado que a casa está 
precisando de ajuda, para concluir pagamentos de obras realizadas. Além disso, foi 
relatada as dificuldades com a doação de cestas básicas durante a pandemia. 
Sensibilizados pelo tema e ainda por não ter conseguido levar a termo campanha de 
caráter social durante o ano passado, foi proposta a retomada da campanha, com foco 
específico nessa instituição. Segundo informado, já se sabe de empresa que pode fazer 
o serviço de fornecimento e entrega da cesta básica a partir da demanda de quem quiser 
doar. Para que a campanha seja efetivada, é necessário que sejam conhecidas as 
informações básicas sobre a instituição e definido o modus operandi da compra e entrega 
das cestas básicas. Foi definido que Jacqueline irá interagir com a Priscila e Camila, no 
sentido de providenciar uma minuta de texto com as informações necessárias. A partir 
dessa minuta, partir-se-á para a formatação da campanha. 
 
7) Ações da Acolpama 
 
O associado Renato Veloso, entrou em contato com a Assec-MG, para trazer o assunto 
relativo a ações da Acolpama, que teriam sido compradas, na década de 70, por 
servidores do CDTN. Segundo ele, depois de algum tempo, a fábrica parou de produzir 
e que agora entraram em contato querendo negociar as ações. Ele solicita que a Assec-
MG envie uma mensagem aos servidores ativos e aposentados, informando sobre o 
tema e que entrem em contato com o mesmo, caso tenham ações da Acolpama. O 
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celular de contato é 99997 2206. Foi decidido que a mensagem será encaminhada aos 
associados. 
 
8) Requisição de férias de 20 em 20 dias junto à DGI. 
 
O diretor Bruno queria saber se tinha havido retorno por parte da DGI. Ninguém soube 
informar. Foi sugerido que o Bruno monitorasse o processo junto à Secretaria da Assec-
MG, para onde deverão ser enviados possíveis documentos oriundos da DGI. 
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Romário Lares Peixoto, Antônio Fioravante Neto, Jonnas 
Peressinotto, Wellington Antonio Soares, Lúcia Maria L. de Alencar, Bruno Melo 
Mendes. 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Acompanhamento do processo de Eleição do Conselho Fiscal. 
2) Divulgação de mensagens aos associados (CTC, mensagem de Renato Veloso, 
Conselho Fiscal). 
3) Reunião do Fórum de C&T. 
4) Campanha para casa de apoio a crianças com câncer e transplantadas. 
5) Resposta da DGI tratando da não isonomia na CNEN em relação à aplicação das 

férias de 20 em 20 dias 
 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
 
1) Acompanhamento do processo de Eleição do Conselho Fiscal 
 
Até o dia 12, cinco associados se inscreveram com candidatos ao Conselho Fiscal.  
Como ação de motivação, deverá ser divulgada nova mensagem convidando mais 
associados habilitados a se inscrevam como candidatos. Como etapa seguinte, deverá 
ser montada a comissão eleitoral. Como possíveis membros dessa comissão foram 
citados nomes como Juscelino, Camila, Igor e Marcos Flávio. Foi informado que o 
resultado da eleição deverá ser registrado em cartório. Assim, deverão ser seguidos 
todos os trâmites de identificação dos votantes.  
 
2) Divulgação de mensagens aos associados (CTC, mensagem de Renato Veloso, 
Conselho Fiscal) 
 
Serão encaminhadas, ainda hoje, para a Secretaria da Assec-MG, as mensagens, já 
elaboradas, sobre: orientação a respeito de como obter a Certidão por Tempo de 
Contribuição (CTC/INSS); pedido do associado Renato Veloso/Ações da Acolpama; e 
novo convite para os associados se inscreverem como candidatos ao Conselho Fiscal. 
 
3) Reunião do Fórum de C&T 
 
Nenhum diretor da Assec-MG pode participar da última reunião do Fórum de C&T. Pós 
reunião, o diretor Fioravanti foi contactado pelo colega do Fórum, Sérgio Rosim. Nessa 
conversa, o diretor citado expressou ao mesmo as preocupações com o caráter partidário 
contido no documento em preparação pelo Fórum, haja vista que à Assec-MG é vedado 
esse tipo de manifestação em seu estatuto. 
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Deliberou-se pela necessidade de se buscar contato com o deputado federal Rogério 
Corrêa, para levar ao mesmo as preocupações da Assec-MG com os desdobramentos 
no que diz respeito à área de Ciência e Tecnologia. Esse contato será feito após 
conclusão de documento que está sendo elaborado pelo Fórum de C&T. O diretor 
Fioravanti irá agendar, então, a com o citado deputado. Fioravanti comentou ainda que 
no documento em elaboração falta relacionar as instituições que o Fórum representa. 
 
4) Campanha para casa de apoio a crianças com câncer e transplantadas 
 
Segundo Jacqueline, já está em elaboração a minuta com as informações básicas que 
serão utilizadas para elaborar a campanha.  A mesma será encaminhada aos diretores 
para análise. 
 
5) Resposta da DGI tratando da não isonomia na CNEN em relação à aplicação 
das férias de 20 em 20 dias 
 
Como ainda não houve retorno por parte da DGI, deliberou-se por encaminhar o 
documento ao gabinete do presidente da CNEN, pedindo que encaminhe o mesmo à 
DGI. 
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Romário Lares Peixoto, Antônio Fioravante Neto, Jonnas 
Peressinotto, Lúcia Maria L. de Alencar, Bruno Melo Mendes. 
 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1- Requerimento para a DGI. 
2- Possibilidade de participação da Assec-MG na SBPC. 
3- Aposentadoria especial. 
4- Análise da proposta da Daniela para o dia das mães. 
5- Eleição do Conselho Fiscal. 
6- Ações da Acolpama 
 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 

1) Requerimento para a DGI 
 
Foram discutidas as possibilidades para os próximos passos em relação ao requerimento 
para a DGI. Bruno irá entrar em contato com a dra. Larissa para saber como anda o 
processo relativo às férias semestrais de 20 dias e gratificação por raios-X pela via 
Judicial. A diretoria irá solicitar à mesma o processo 01341.001395/2022-83 que trata 
das informações relativas a férias e gratificações em todos os institutos da CNEN. 
Jacqueline irá tentar conseguir o número do telefone de contato do Diretor da DGI. 
Também foi sugerida a possibilidade de procurarmos a ouvidoria da CNEN. 
 
 
2) Possibilidade de participação da Assec-MG na SBPC 
 
Foi discutido se a Assec-MG irá mandar representante para o evento da SBPC. O 
estande do SINDCT vai ser um ponto de apoio para o pessoal do fórum na SBPC. Seria 
importante que o Fórum conseguisse espaço para falar sobre a situação dos institutos e 
C&T. O SINDCT vai ter uma palestra sobre urna eletrônica e vai tentar um auditório maior 
para apresentar a situação da C&T. Decidiu-se esperar até o mês de maio para tomar a 
decisão sobre quem irá à SBPC. 
 
3) Aposentadoria especial 
 
Bruno conversou com Henrique sobre esse tema. Foi informado que é possível fazer a 
contagem de tempo especial para servidores públicos após o ano de 1990. As seguintes 
legislações foram citadas pelo Henrique: ON-16/2019 e Súmula vinculante 33. O Bruno 
irá ligar para a Juliana e passar as informações que a mesma tinha solicitado. 
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4) Análise da proposta da Daniela para o dia das mães 
 
Nada foi decidido em relação à proposta da Daniela para o dia das mães. Os diretores 
irão ler a proposta para decidir se a Assec-MG irá ou não promover alguma atividade no 
dia das mães. 
 
5- Eleição do Conselho Fiscal 
 
O número de inscritos superou o número mínimo necessário. Será solicitado à Nicole 
que confirme o número de pessoas na comissão eleitoral. O edital será divulgado até o 
dia 27/04. Permanecem como indicados para a Comissão eleitoral os seguintes nomes: 
Marcos Flávio, Flávio Alves, Juscelino e Donizete. Está sob análise se a eleição será 
híbrida (presencial e online). Deverá ser pesquisado se haverá necessidade de corrigir 
o edital. 
 
6- Ações da Acolpama 
 
A divulgação sobre possíveis ações da Acolpama solicitada pelo associado Renato 
Veloso foi feita e o mesmo será o responsável pelo contato com os associados. 
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Romário Lares Peixoto, Antônio Fioravante Neto, Jonnas 
Peressinotto, Wellington Antonio Soares, Lúcia Maria L. de Alencar, Bruno Melo 
Mendes, Paulo Ney de A. Barros 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Possibilidade de participação da Assec-MG na SBPC. 
2) Decisão sobre atividade a ser realizada no dia das mães. 
3) Eleição do Conselho Fiscal. 
4) Reunião semanal do Fórum de C&T. 
5) Festa Junina. 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
 
1) Possibilidade de participação da Assec-MG na SBPC 

Decidiu-se esperar até o mês de maio para tomar uma decisão sobre quem irá à SBPC, 
que será realizada de 24 a 30 de julho, em Brasília, na UnB. A princípio, irão Lucinha, 
Jacqueline e Paulo Ney, provavelmente de carro.  

 

2) Decisão sobre atividade a ser realizada no dia das mães 

 

Não será realizada nenhuma atividade a não ser elaborar uma mensagem a ser enviada 
no dia das mães. Wellington ficou encarregado de fazer uma minuta da mensagem. 

 

3) Eleição do Conselho Fiscal 

 

Decidiu-se que a eleição para o Conselho Fiscal será somente virtual, apesar da 
presença de servidores em trabalho presencial.  

 

4) Reunião semanal do Fórum de C&T 

 

A última reunião do Fórum de C&T foi realizada no dia 20 de abril com a presença de 13 
participantes. Na reunião foram abordados os seguintes temas: Análise da conjuntura e 
do movimento nacional; Documento a ser encaminhado ao candidato à presidência da 
República, Lula; Comitê de Luta em Defesa da Ciência e Tecnologia Brasileiras; Curso 
Anual do Núcleo Piratininga de Comunicação (NPC); Participação do Fórum na SBPC; 
Alteração da data de reunião semanais do Fórum, em razão do curso do NPC. Um 
representante da Assec-MG (Wellington) foi incluído no grupo ainda não definitivo para 
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elaboração do documento de formatação do Comitê de Luta citado, tendo já participado 
na revisão e sugestão de melhoria na minuta inicial elaborada pelo Chico. O documento 
aprovado na reunião anterior foi encaminhado ao deputado Alencar Braga para tentar 
agendar uma reunião do Fórum de C&T com o candidato Lula. Foi solicitado que as 
entidades informem ao Fórum os representantes que irão participar do evento. O Fórum 
pretende retomar as reuniões presenciais, mas ainda sem data definida.  

Decidiu-se por fazer uma adaptação do documento elaborado pelo Sérgio Rossim, para 
ser encaminhado ao deputado Rogério Corrêa. Após o documento pronto, Fioravante irá 
agendar a reunião com o deputado. 

 

5) Festa Junina 

A Assec-MG decidiu, em um primeiro momento, promover a festa junina nesse ano de 
2022, face à melhoria nas condições da Covid-19 e demanda apresentada por 
servidores. Entretanto, antes de tomar a decisão final, a Assec-MG, via Bruno, irá 
interagir com o André, que é do Comitê de Crise, para verificar a viabilidade dessa ideia.  
Posteriormente, caso haja possibilidade de realização, será solicitada autorização ao 
diretor do CDTN.  
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Romário Lares Peixoto, Antônio Fioravante Neto, Jonnas 
Peressinotto, Wellington Antonio Soares, Lúcia Maria L. de Alencar, Bruno Melo Mendes, 
Paulo Ney de A. Barros. 
 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Entrega, pela Assec-MG, de documento em defesa da ciência e tecnologia. 
2) Analisar divulgação da carta da CNBB. 
3) Participação da Assec-MG na SBPC. 
4) Eleição do Conselho Fiscal. 
5) Reunião semanal do Fórum de C&T. 
6) Festa Junina em 2022. 
7) Campanha solidária – Casa Áurea. 
8) Situação de enquadramento de médicos do CDTN. 

 

DISCUSSÕES E AÇÕES 

1) Entrega, pela Assec-MG, de documento em defesa da ciência e tecnologia 

Com base em carta de Sérgio Rosim (Fórum de C&T), para ser entregue a autoridades, 
relatando a situação caótica da C&T no Brasil, a Assec-MG elaborou um documento, 
com adaptação de linguagem e inserção de tópicos extras de introdução e caso típico 
exemplo da CNEN (evolução de pessoal).  Esse documento está previsto para ser 
entregue ao deputado federal Rogério Correia, um contato fácil que se tem em termos 
de Ciência de Tecnologia. Fioravante irá interagir com o mesmo para agendamento da 
reunião e entrega do documento. 

2) Analisar divulgação da carta da CNBB 

Chegou ao conhecimento da Assec-MG, uma carta da CNBB questionando a situação 
atual do país, onde inclusive enobrece o trabalho dos servidores públicos do Brasil. Em 
um primeiro momento, pensou-se em divulgá-la. Após discussões, deliberou-se por não 
divulgar a mesma via Assec-MG, em razão da natureza diversificada de associados em 
termos de religião e também à luz do estatuto da Assec-MG.  

3) Participação da Assec-MG na SBPC 

A princípio, foi deliberado que Jacqueline, Paulo Ney, Romário e Fioravante irão 
participar da SBPC, que será realizada de 24 a 30 de julho, em Brasília, na UnB. A ideia 
é alugar um carro para o transporte até Brasília. Será feito um levantamento de 
disponibilidade de hotéis e preços, bem como de apartamento mobiliado para aluguel 
em Brasília, nesse período. Serão informados ao Fórum de C&T os nomes dos 
participantes pela Assec-MG.  
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4) Eleição do Conselho Fiscal 

Já foi homologada a comissão eleitoral. Jonnas irá interagir com a secretaria da Assec-
MG para que seja feita divulgação do edital com as chapas e candidatos. Membro da 
Comissão Eleitoral manifestou a necessidade de aquisição de aplicativo (assinatura por 
um mês) para auxiliar no processo da eleição. Jonnas irá interagir com o mesmo a 
respeito do assunto. 

5) Reunião semanal do Fórum de C&T 

A reunião do Fórum foi realizada por videoconferência no dia 29 de abril de 2022 às 20 
horas. Onze pessoas participaram da reunião. Inicialmente, os representantes presentes 
deram seus informes de cunho geral (análise da conjuntura). Representante da Assec-
MG informou sobre elaboração de documento preparado, com base na carta elaborada 
por Sérgio Rosim, informando sobre as adaptações feitas. Fernando solicitou que fosse 
mandada uma cópia do documento ao mesmo. Sérgio Rosim se manifestou 
positivamente sobre essa ação da Assec-MG. Após várias discussões, foram 
deliberadas as seguintes ações: 
 
a) envio de ofício ao MCTI solicitando reunião do Fórum de C&T com o novo ministro de 

CT&I, prevendo que a mesma ocorra entre os dias 23 de maio e 9 de junho. 
b) marcar reunião presencial do Fórum de C&T para a mesma data em que for agendada 

a reunião com o novo ministro. A reunião deverá ser de dois dias; 
c) agendar reunião com Luiz Antônio Elias, que coordena o NAP da campanha do 

candidato Lula, no dia 6 de maio, sexta feira, ou na quarta feira dia 11 de maio, às 20 
horas, para apresentar as posições do Fórum. Luiz Elias já foi Secretário executivo de 
ciência e tecnologia.  

d) fazer ofício para o SINDCT levar no evento do 1º de maio em São Paulo, para entregar 
aos parlamentares e políticos progressistas, solicitando encontro do Fórum com o 
candidato Lula. Fazer várias cópias com conteúdos adaptados a cada tipo de 
autoridade; 

e) após conclusão do texto de criação do Comitê Popular de Luta pela Ciência e 
Tecnologia Brasileiras, será feito o lançamento do comitê, com uma live onde se 
sugere convite a palestrantes como Sérgio Resende, Celso Pansera, e Flávia Calé, 
com data definida para 18 de maio, quarta-feira às 20 horas, com duração de uma 
hora. Para conduzir o início das atividades desse Comitê, foram indicados os 
seguintes representantes: Fernando do SINDCT, Chico Pereira da ASCON-RJ, José 
Benito da ASCON-RJ, e convidado Gilberto Correia, pesquisador do RJ, que é 
conhecido do Fórum. Foi aberto convite para quem mais quisesse participar desta 
fase. O nome da live inicialmente previsto foi “Desafios para a Ciência e Tecnologia, 
hoje e amanhã”. 

6) Festa Junina 

A Assec-MG aguarda resposta da direção do CDTN para decidir se a festa junina será 
ou não realizada. 

 



 

 

 

ATA DE REUNIÃO DA ASSEC-MG / BIÊNIO 2021-2023 
Modalidade reunião – Videoconferência/Google Meet 

Data: 03/05/2022 

 

3/3 
 

7) Campanha solidária – Casa Áurea 
 
Já foi feito um card sobre a campanha. Wellington solicitou à Jacqueline o reenvio de 
texto elaborado pela mesma e pela assistente social para que dê prosseguimento na 
divulgação. 
 
8) Situação de enquadramento de médicos do CDTN 
 
Segundo informações divulgadas na reunião, os dois médicos do CDTN fizeram 
concurso para regime de trabalho de quatro horas. Posteriormente, foram enquadrados 
como analistas, passando a trabalhar 8 horas diárias. Posteriormente, foi informado que 
esse enquadramento estaria incorreto. Os médicos entraram com processo na justiça e 
recentemente perderam a causa no STJ, mas ainda pendente de recurso. Foi pedido, à 
Assec-MG, apoio para auxiliar na elaboração de requerimento administrativo para fazer 
o enquadramento correto dos médicos na carreira de C&T. Jacqueline irá interagir com 
o dr. Carlos Frederico, do SINDCT, para, junto com informações colhidas pela dra. 
Larissa, junto ao STJ, elaborar o requerimento administrativo com os termos adequados. 
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Romário Lares Peixoto, Antônio Fioravante Neto, Jonnas 
Peressinotto, Wellington Antonio Soares, Lúcia Maria L. de Alencar, Paulo Ney de A. 
Barros. 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Agendamento de reunião com deputado federal - defesa da ciência e tecnologia. 
2) Eleição do Conselho Fiscal. 
3) Reunião semanal do Fórum de C&T. 
4) Festa Junina em 2022. 
5) Situação de enquadramento de médicos do CDTN. 
6) Mandado de segurança favorável – aposentadorias. 
7) Plano médico – código CID. 
8) Eleições para o SindCT-MG. 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 

1) Agendamento de reunião com deputado federal-defesa da ciência e tecnologia 

Fioravante já entrou em contato com a secretária do deputado federal Rogério Correia 
para agendar reunião com a Assec-MG. Em razão de agenda já cheia para essa semana, 
provavelmente a reunião será agendada para a semana seguinte. Fioravante lembrou 
da necessidade de inserir uma relação das instituições que participam do Fórum de C&T. 
Lúcia interagiu com a secretaria da Associação para que a mesma encaminhe essa 
relação ao Wellington.   

 
2) Eleição do Conselho Fiscal 

A eleição do Conselho Fiscal foi realizada no dia 09 de maio de 2022, para o biênio 
2022/2024, com a participação de 56 associados. O processo de votação foi utilizado 
utilizando a plataforma Google Meet com o apoio do software Survey Monkey para a 
obtenção do resultado da votação. Foram eleitos os associados em ordem descendente 
de votos: Renato Veloso (11), Maria Judite Afonso Haucz (10), Thessa Cristina Alonso 
10, João Bosco Guedes (8), Cláudio Cunha Lopes (6), Vagner Antonio de Oliveira (6), 
Paulo Cezar Gomes (5). O próximo passo será a posse dos eleitos. Jacqueline irá 
providenciar documento de agradecimento à Comissão Eleitoral pelos relevantes 
trabalhos prestados no processo de realização da eleição. 

3) Reunião semanal do Fórum de C&T 

Na última reunião do Fórum, foram tratados basicamente os mesmos temas da reunião 
anterior: Análise de conjuntura; Participação do Fórum na SBPC; Live de lançamento do 
Comitê Popular de Luta pela Ciência e Tecnologia Brasileiras. 
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4) Festa Junina em 2022. 
 
Na semana que vem, o Comitê de Crise irá se reunir. A partir da decisão desse Comitê 
e do diretor do CDTN é que será definida a realização ou não da Festa Junina 2022.  
 
5) Situação de enquadramento de médicos do CDTN 
 
Jacqueline já interagiu com o dr. Carlos Frederico, do SINDCT. A dra. Larissa já tomou 
ciência do processo e vai conversar com o dr. Carlos para acertar os termos do 
requerimento administrativo relativo ao tema. 
 
6) Mandado de segurança favorável – aposentadorias 
 
Já foram encaminhados os mandados de segurança contra o INSS e contra a CNEN, 
em razão do impasse de concretização do processo de aposentadoria de Paulo Ney de 
Araújo Barros. Segundo informações do interessado, o juiz já se manifestou quanto ao 
mandado de segurança contra o INSS/Betim, dando-lhe 10 dias de prazo para emissão 
do CTC. A Assec-MG irá aguardar o resultado em relação ao mandado de segurança 
contra a Cnen e conclusão do caso sob análise, para que possa divulgar, entre os 
associados, como proceder em casos semelhantes. 
 
7) Plano médico – código CID 
 
Foi trazido ao conhecimento da Assec-MG uma demanda sobre problema relativo a 
código CID em atestado. A Associação achou por bem inteirar-se melhor sobre o 
problema e, como primeira ação, sugeriu que o demandante entre antes em contato com 
o Serviço Médico do CDTN. Se a ação não tiver sucesso e for cabível, a Associação 
poderá acionar a sua assessoria jurídica para analisar o problema. 
 
8) Eleição do SINDSEP-MG 
 
Jacqueline informou que, no processo das eleições do SINDSEP-MG, uma urna eleitoral 
será disponibilizada no CDTN para a votação presencial. Foi solicitado que a Assec-MG 
emita notícia relembrando os associados para a votação do Sindicato, no dia 12 de maio, 
quinta-feira. 
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Romário Lares Peixoto, Antônio Fioravante Neto, Jonnas 
Peressinotto, Wellington Antonio Soares, Lúcia Maria L. de Alencar, Bruno Melo Mendes, 
Paulo Ney de A. Barros 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Assembleia para posse do Conselho Fiscal. 
2) Reunião semanal do Fórum de C&T. 
3) Avaliar retorno a reuniões presenciais. 
4) CTC via mandado de segurança. 
5) Participação da Asec-MG na SBPC. 
6) Reunião com deputado federal-defesa da ciência e tecnologia. 
 

DISCUSSÕES E AÇÕES 

1) Assembleia para posse do Conselho Fiscal 
 
A assembleia de posse do Conselho Fiscal da Assec-MG será no dia 30 de maio de 
2022, tendo em vista o prazo de 10 dias de antecedência para marcação de assembleia 
geral ordinária. 
 
2) Reunião do Fórum de C&T 
 
Fioravante participou da última reunião do Fórum, da qual participou Luiz Elias, que já 
foi secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia em governos anteriores.  
Segundo Fioravante, ele considerou um absurdo a separação da CNEN, tal como foi 
feita o que poderá enfraquecer ainda mais a CNEN. Propôs, inclusive, que haja uma 
união para reverter o que aconteceu. O Fórum propôs a realização de um seminário em 
defesa da ciência e tecnologia, inclusive abordando a situação da CNEN. Esse seminário 
deverá acontecer nas próximas semanas. Foi informado também da criação do Núcleo 
de Apoio às Políticas Públicas (NAP), que não tem poder de decisão, mas sim de 
influenciar e encaminhar demandas. Luiz Elias propôs que o Fórum faça uma reunião 
com o NAP de Ciência e Tecnologia, com a participação do mesmo. Foi informado que 
os deputados federais Reginaldo Lopes e Paulo Rocha estão coordenando a realização 
de um seminário para discutir ciência e tecnologia. Há, na realidade, 23 NAP’s abordando 
diversas áreas. Há ainda o NIP, que se trata de uma regionalização dos NAP’s. 
 
3) Avaliar retorno a reuniões presenciais da Assec-MG 
 
O tema foi discutido, e deliberou-se, por ora, ter uma reunião presencial por mês. As 
outras continuarão no regime online atual. Para a reunião presencial, deverá ser montada 
uma infraestrutura mínima, como por exemplo a aquisição de um notebook, para 
elaboração da ata, concomitantemente com a realização da reunião. 
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4) CTC via mandado de segurança 
 
Exauridas todas as possibilidades de aposentadoria do associado Paulo Ney, junto ao 
CDTN, com os documentos anteriores que atestavam o reconhecimento, via INSS, do 
trabalho em regime de CLT, a assessoria jurídica da Assec-MG impetrou dois mandados 
de segurança, um contra o INSS, pelo não cumprimento do prazo legal de entrega da 
CTC, e outro contra ato ilegal praticado pelo Chefe do Serviço de Gestão de Pessoas-
SEGEP/CDTN.  Todos os dois mandados de segurança foram decididos a favor do 
pleiteante, garantindo-lhe, no prazo de 10 dias, a partir do despacho, a aposentadoria 
sem a apresentação da CTC. Ressalta-se que, sem esse documento, o CDTN não queria 
aposentar o associado, que já estava muito próximo do seu período de aposentadoria 
compulsória. A Assec-MG irá divulgar esse feito, como uma forma de mostrar a ação 
eficiente e eficaz realizada e que poderá contemplar outros associados interessados 
nesse tema, com o apoio da assessoria jurídica da Associação. Paulo Ney irá fazer uma 
minuta de notícia para divulgação. Após contribuição dos outros diretores, a minuta 
consolidada será encaminhada à dra. Larissa para análise. 

 
 
5) Participação da Assec-MG na SBPC 
 
Foi discutida a necessidade de se decidir quem irá ao evento, tendo em vista a 
possibilidade de aumento no valor das passagens aéreas. Nem todos os participantes 
pela Assec-MG irão no mesmo dia. Os membros da Associação se hospedarão, sem 
ônus, em casa do SINDSEP-MG. 
 
6) Reunião com deputado federal-defesa da ciência e tecnologia 

O agendamento de reunião com o deputado federal Rogério Correia foi feito para o dia 
23 de maio, às 11h30, no escritório do mesmo em Belo Horizonte.  Foi proposta a 
participação dos oito diretores da Assec-MG, nessa reunião. Na próxima sexta-feira será 
feita uma reunião preparatória para a reunião do dia 23/05. 

Foi apresentada, pelo diretor Romário, a possibilidade de encaminhar o documento ao 
deputado federal Reginaldo Lopes. Como o endereço dos dois deputados citados é o 
mesmo, cogitou-se inclusive a possibilidade de, caso seja possível, contactar o deputado 
Reginaldo no mesmo dia em que se for ao escritório do deputado Rogério Correia. 
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Romário Lares Peixoto, Antônio Fioravante Neto, Jonnas 
Peressinotto, Wellington Antonio Soares, Lúcia Maria L. de Alencar, Bruno Melo 
Mendes, Paulo Ney de A. Barros 
 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Notícia a ser divulgada em relação ao CTC. 
2) Avaliação da reunião com o deputado federal Rogério Correia. 
3) Participação da Assec-MG na SBPC. 
4) Campanha Casa de Apoio Aura. 
5) Assembleia para posse do Conselho Fiscal. 
6) Férias de 20 em 20 dias. 
7) Situação de enquadramentos dos médicos. 
8) Esclarecimentos em relação a ações via escritório Ana Porto. 
 
 

DISCUSSÕES E AÇÕES 

1) Notícia a ser divulgada em relação ao CTC 
 
Paulo Ney irá elaborar uma minuta e encaminhar aos diretores para consolidação, que 
será encaminhado à assessoria jurídica para análise dos termos jurídicos.  
 
2) Avaliação da reunião com o deputado federal Rogério Correia 
 
No dia 23 de maio de 2022, a Assec-MG foi recebida no escritório do deputado federal 

Rogério Correia para uma reunião, dentro de ações do Fórum de C&T em defesa da 

ciência e tecnologia. Nessa reunião participaram os diretores Jacqueline, Romário, 

Bruno, Jonnas, Fioravante e Wellington, pela Assec-MG, o deputado Rogério Correia e 

Lucas Monteiro, assessor de mandato do deputado. A reunião foi realizada de 11h30 às 

12h30. Foram entregues um documento em defesa pela ciência e tecnologia elaborado 

pela Assec-MG, com base em carta do Fórum, e adaptado ao estatuto da Associação. 

Além do citado documento, foram entregues um resumo executivo do documento e 

figuras ilustrativos da situação da evolução decrescente do quadro de servidores ativos 

do CDTN e um gráfico ilustrando o tamanho ínfimo do orçamento para ciência e 

tecnologia, em relação ao orçamento total do governo federal executado em 2021. Como 

desdobramentos importantes da reunião, pode-se citar: a) inserção, via deputado 

Rogério Correia, de participação de representante do Fórum de C&T, Fernando Morais, 

na audiência “Trabalho, Administração e Serviço Público – Reajuste dos servidores 

públicos federais”, a ser realizada no dia 24 de maio; b) promessa de encaminhamento 

do documento ao Núcleo de Apoio Político – NAP; c) participação de representantes da 

Assec-MG em reunião com o NAP, em que as demandas do Fórum seriam 



 

 

 

ATA DE REUNIÃO DA ASSEC-MG / BIÊNIO 2021-2023 
Modalidade reunião – Videoconferência/Google Meet 

Data: 24/05/2022 

 

2/3 
 

apresentadas: d) possibilidade de agendamento de reunião com deputados da Comissão 

de Educação e Ciência e Tecnologia. Fioravante passou à assessoria do deputado o 

número do telefone de Luiz Elias, pois há intenção de participação do deputado Rogério 

Correia nessa interação do NAP com o Fórum de C&T. Marcar reunião com deputados 

da Comissão de Educação e Ciência e Tecnologia.  

3) Participação da Assec-MG na SBPC 
 
A Assec-MG será representada na SBPC pelos seguintes diretores: Romário, 
Jacqueline, Paulo Ney, Lucinha e Fioravante. A Secretaria deverá providenciar a compra 
das passagens aéreas, utilizando o cartão de crédito de um dos diretores e 
posteriormente repassará o valor ao proprietário do cartão de crédito utilizado para a 
compra. 
 
4) Campanha Casa de Apoio Aura 

Foi discutida a necessidade de os diretores participarem ativamente da campanha e 
também descobrir uma maneira de saber se a campanha realmente teve algum retorno. 
Romário ficou de interagir com a Casa de Apoio Aura, para verificar se há alguma 
modalidade de quantificar a efetividade da campanha. Wellington irá fazer mais uma 
chamada sobre a campanha de doação para a Casa Aura. 
 
5) Assembleia para posse do Conselho Fiscal 
 
Será feito convite aos associados eleitos para o Conselho Fiscal para estarem presentes 
na assembleia geral ordinária que será realizada no dia 30 de maio, às 9 horas. A citada 
assembleia terá como itens de pauta: Posse dos conselheiros e Informes Gerais. Nesses 
informes, serão abordados os seguintes temas: participação da Assec-MG na SBPC; 
mandado de segurança relativo à CTC; Reunião com deputado Rogério Correia; Festa 
junina no CDTN; Campanha pela Casa Aura; e Férias de 20 em 20 dias, 
 
6) Férias de 20 em 20 dias 
 
A ideia é esgotar administrativamente todas as etapas, antes de entrar com ação judicial. 
Decidiu-se por pedir uma reunião com o presidente da CNEN para tentar obter as 
respostas aos documentos enviados à CNEN Sede, via DGI. Uma associada sugeriu que 
fosse pedido acesso aos processos do SEI, por meio da lei de transparência, uma vez 
que a Assec-MG não pode ter acesso a esse sistema. A diretoria da Associação decidiu 
por pedir reunião com o Senhor Presidente da CNEN para tratar desse tema, dentre 
outros. 
 
7) Situação de reenquadramentos dos médicos 
 
Modelo de requerimento administrativo, relativo ao reenquadramento dos dois médicos 
do CDTN, já foi providenciado pela assessora jurídica da Assec-MG, dra. Larissa. O 
modelo foi encaminhado aos médicos e os requerimentos já constam do SEI/CDTN.   O 
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diretor Bruno M. Mendes ficou com a incumbência de acompanhar o andamento dos 
processos. 
 
 
8) Esclarecimentos em relação a ações via escritório Ana Porto 
 
Será marcada reunião com a dra. Mariana, filha da falecida dra. Ana Porto, para 
esclarecer a situação atual dos processos da Assec-MG que estavam sendo gerenciados 
pelo escritório Ana Porto. 
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PARTICIPANTES 
 
Romário Lares Peixoto, Antônio Fioravante Neto, Jonnas Peressinotto, Wellington 
Antonio Soares, Lúcia Maria L. de Alencar, Bruno Melo Mendes, Paulo Ney de A. 
Barros 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Relato da reunião com representantes do escritório que está cuidando das ações da 
dra. Ana Porto 
2) Notícia a ser divulgada em relação ao CTC. 
3) Notícia relativa à reunião com o deputado Rogério Correia. 
4) Retorno ao trabalho presencial a partir de 06/06/2022. 
5) Interação com a Casa de Apoio Aura 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
1) Relato da reunião com representantes do escritório que está cuidando das 
ações da dra. Ana Porto 
 
No dia 25 de maio, foi realizada uma reunião online com a presença de Jacqueline 
Rosária Pinto, Wellington Antonio Soares e dra. Larrisa, pela Assec-MG, e dr. Claúdio, 
dra. Djanete e Mariana Porto, pelo escritório Soares e Hudson, personalidade jurídica 
que sucedeu o escritório da falecida dra. Ana Porto. Foi explicado, na reunião, que do 
ponto de vista legal, com o óbito da dra. Ana Porto, a pessoa jurídica se extingue 
automaticamente. O atual escritório continua com todas as causas da dra. Ana Porto 
sendo que o nome da filha da dra. Ana Porto não faz parte da equipe do novo escritório, 
em razão da mesma ainda não ter feito a prova da OAB. Entretanto, a mesma continua 
trabalhando e acompanhando todos os passos do novo escritório. Em memória da 
falecida, o nome fantasia do escritório continua sendo Rocha Porto. Com esse novo 
cenário, os contratos anteriores assumidos com a dra. Ana Porto deverão ser 
atualizados, agora com os nomes dos novos representantes legais. Foi informado que 
os contratos continuam com as mesmas cláusulas contratuais assumidas pela dra. Ana 
Porto e que não haverá majoração de honorários. Visando esclarecer dúvidas os 
diretores presentes na reunião fizeram perguntas, bem como a dra. Larissa, que ficou 
com a incumbência de elaborar um texto de esclarecimento sobre o tema e que será 
divulgado entre os associados. 
 
2) Notícia a ser divulgada em relação ao CTC. 
 
Foi aprovada a minuta a ser divulgada nos grupos WhatsApp e E-mail dos associados, 
alterando o texto para “Problemas com a Certidão de Tempo de Contribuição? Entre em 
contato com a Assec-MG”. 
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3) Notícia relativa à reunião com o deputado Rogério Correia. 
 
Foi aprovada a minuta, enviada no dia 30 de maio, a ser publicada no site da Assec-
MG e depois feitas chamadas via WhatsApp e E-mail. 
 
4) Retorno ao trabalho presencial a partir de 06/06/2022. 
 
Foi sugerida e aprovada a confecção de duas faixas de boas-vindas a serem afixadas 
na entrada do CDTN, com o seguinte texto “A Assec-MG dá as boas-vindas aos 
servidores do CDTN no retorno ao trabalho presencial”. 
 
5) Interação com a Casa de Apoio Aura 
 
Houve uma interação da Assec-MG com a Casa de Apoio Aura, no sentido de tentar 
quantificar os resultados da Campanha promovida pela Assec-MG. Uma maneira de 
fazer a quantificação foi informar um email de contato ( projetos@aura.com.br) para que 
quem fizesse a doação informasse a essa Casa a sua doação e informando que se 
tratava de uma doação motivada pela campanha da Assec-MG. 
 

mailto:projetos@aura.com.br
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Romário Lares Peixoto, Antônio Fioravante Neto, Jonnas 
Peressinotto, Wellington Antonio Soares 
 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Participação da Assec-MG na SBPC em julho de 2022. 
2) Encaminhamento de ofícios ao presidente da CNEN. 
3) Quantificação da campanha para a Casa de Apoio Aura. 
4) Reunião do Fórum de C&T. 
5) Marcação de reunião com o deputado Reginaldo Lopes. 
6) CCT do associado João Bosco. 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
1) Participação da Assec-MG na SBPC em julho de 2022 
 
Na última reunião do Fórum de C&T, foi cobrada a relação de nomes e dias de 
participação de diretores da Assec-MG que estarão em Brasília para participar da SBPC, 
bem como a logomarca da Associação para ser inserida em banners e documentos do 
Fórum. Wellington buscou os dados e logomarca junto à Secretaria da Associação e já 
os encaminhou ao e-mail particular do Fernando Morais, como solicitado. 
 
2) Encaminhamento de ofícios ao presidente da CNEN 
 
Os diretores irão ler as minutas enviadas pelo diretor Bruno e dar retorno, de modo que 
ele possa fazer o envio dos ofícios. 
 
3) Quantificação da campanha relativa a Casa de Apoio Aura 
 
Anteriormente, ficou estabelecido que seria feita uma mensagem aos associados, 
orientando-os, em caso de doação, que enviem também e-mail à Casa de Apoio Aura 
(projetos@aura.com.br) informando que a doação se trata de uma ação motivada pela 
campanha da Assec-MG. Para isso, a Casa Aura iria enviar um e-mail à Assec-MG. 
Romário ficou de interagir com a Secretaria e dar retorno, para elaboração da minuta da 
mensagem. 
 
4) Reunião do Fórum de C&T. 
 
Na última reunião do Fórum, realizada em 01/06, tratou-se basicamente de ações 
relativas à SBPC, com foco no estande do mesmo, abordando confecção de documentos 
e material para divulgação e exposição. Wellington ficou com a tarefa de elaborar 
propostas de banners para o estande do Fórum. 
 
 

mailto:projetos@aura.com.br
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5) Marcação de reunião com o deputado Reginaldo Lopes 
 
Este assunto já tinha sido discutido anteriormente, mas não teve prosseguimento. O 
motivo da reunião seria basicamente o mesmo tratado com o deputado federal Rogério 
Correia. A Assec-MG irá elaborar um ofício solicitando reunião, sendo que o mesmo 
deverá ser encaminhado por meio do associado Walter de Brito, que se dispôs a 
intermediar a formalização da reunião. 
 
6) CTC do associado João Bosco 
 

O associado, que já recebia abono de permanência, teve pleito negado pelo INSS ao 
solicitar emissão do CTC, sendo, no processo, instruído a entrar com recurso, num prazo 
de 30 dias. Já se passaram duas semanas, e o mesmo procurou a Assec-MG, por meio 
do diretor Romário, que já fez os primeiros contatos com a dra. Larissa, de modo a 
orientar o associado sobre o melhor procedimento a ser adotado. 
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Antônio Fioravante Neto, Jonnas Peressinotto, Wellington 
Antonio Soares, Lúcia Maria L. de Alencar, Paulo Ney de A. Barros. 
 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Quantificação da campanha relativa a Casa de Apoio Aura. 
2) Reunião do Fórum de C&T. 
3) Festas Juninas no CDTN promovidas pela Assec-MG. 
4) Evento de posse da diretoria do SINDDEP-MG. 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
1) Quantificação da campanha relativa a Casa de Apoio Aura 
 
De modo a tentar quantificar a efetividade da campanha relativa à Casa de Apoio Aura, 
foi feito contato com a instituição e elaborada uma minuta, na qual menciona-se o e-mail 
de contato (projetos@aura.com.br) para que o doador informe à Casa Aura que a doação 
está relacionada com a citada campanha. Além disso, foi feito novo estímulo a doações. 
A minuta foi aprovada e será encaminhada aos associados no dia 15 de junho.  
 
2) Reunião do Fórum de C&T 
 
Na última reunião do Fórum, tratou-se novamente de ações relativas à SBPC, com foco 
no estande do mesmo, abordando confecção de documentos, material para divulgação 
e exposição, camisetas – tamanho e quantidade, carta denúncia, cartilha, faixas, etc. 
Como último tema, Wellington fez uma apresentação do projeto dos banners para o 
estande, tendo sido sugeridas algumas modificações, que já foram incorporadas ao 
projeto e resultado enviado ao grupo WhatsApp do Fórum.  
 
3) Festa Junina no CDTN promovida pela Assec-MG 
 

Foi apresentada uma proposta da Secretaria da Assec-MG, de se fazer um evento de 
menor porte, de modo a que não passasse em branco esse tempo de comemoração de 
Festas Juninas no CDTN, promovidas pela Assec-MG. A princípio seria um evento nas 
dependências da Associação. Discutiu-se o tema à luz do momento atual de aumento 
dos casos de Covid e a volta da obrigatoriedade do uso de máscara em ambiente 
fechado, decretado pela Prefeitura de Belo Horizonte. Antes da tomada de decisão, 
optou-se por interagir com um dos representantes do Comitê de Crise do CDTN. 
 
4) Evento de posse da diretoria do SINDDEP-MG. 
 
Nenhum dos diretores da Assec-MG irá ao evento. Decidiu-se por enviar uma mensagem 
à nova diretoria do SINDSEP que irá ser empossada no dia 15 de junho. 

mailto:projetos@aura.com.br


 

 

 

ATA DE REUNIÃO DA ASSEC-MG / BIÊNIO 2021-2023 
Modalidade reunião – Videoconferência/Google Meet 

Data: 21/06/2022 

 

1/2 
 

 
PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Antônio Fioravante Neto, Jonnas Peressinotto, Wellington 
Antonio Soares, Lúcia Maria L. de Alencar, Bruno Melo Mendes, Paulo Ney de A. Barros 
 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Encaminhamento de ofícios ao presidente da CNEN. 
2) Mensagem aos associados sobre o escritório Rocha Porto. 
3) Reunião do Fórum de C&T. 
4) Marcação de reunião com o deputado Reginaldo Lopes. 
5) CCT do associado João Bosco. 
6) Festas Juninas no CDTN promovidas pela Assec-MG. 
7) Convite para conhecer espaço de Casa de Repouso. 
8) Situação financeira da Assec-MG. 
9) Patrimônio da Assec-MG. 
10) Campanha de doação de cobertores. 
 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
1) Encaminhamento de ofícios ao presidente da CNEN 
 
Os dois ofícios serão encaminhados via Secretaria da Assec-MG. 
 
2) Mensagem aos associados sobre o escritório Rocha Porto 
 
A dra. Larissa teve Covid-19 e ainda não pode finalizar o documento a ser encaminhado 
aos associados. Em razão do estado de saúde da mesma, Jacqueline pediu que desse 
prioridade a outros itens mais importantes, como o caso das orientações sobre 
elaboração de documentos para o associado João Bosco. 
 
3) Reunião do Fórum de C&T 
 
Tratou-se, na última reunião, de vários temas, sendo os mais relevantes: 1) Cartilha 
sobre assédio institucional, já distribuída pelo Fórum; 2) Ofício enviado ao ministro pela 
ASCT, como se fosse em nome das Unidades, o que não agradou a integrantes do 
Fórum; 3) Elaboração de carta ao ministério, questionando volta ao teletrabalho, tendo 
em vista o aumento do número de contaminação pela Covid-19, colocando em risco a 
saúde e segurança dos servidores; 4) Elaboração de pesquisa sobre a gestão do INPA, 
a ser assumida pelo Fórum de C&T; 5) Pendências relativas à SBPC. Wellington irá 
distribuir a citada cartilha aos diretores da Assec-MG para que os mesmos a analisem e 
decidam pela distribuição da mesma aos associados. 
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4) Marcação de reunião com o deputado Reginaldo Lopes 
 
O ofício da solicitação da reunião já foi elaborado e enviado ao deputado Reginaldo 
Lopes. No momento, está-se aguardando o retorno do mesmo. 
 
5) CTC do associado João Bosco 
 

A dra. Larissa já interagiu com o associado e a documentação já foi elaborada. O 
associado fez recurso ao INSS em relação ao seu CTC, dentro do tempo estabelecido 
por essa instituição. 
 
6) Festa Junina no CDTN promovida pela Assec-MG 
 

No momento, a Assec-MG está aguardando o retorno da proposta apresentada ao 
Comitê de Crise do CDTN. A proposta atual é de se distribuir brindes relativos ao tema, 
em frente da sala da Assec-MG. 
 
7) Convite para conhecer espaço de Casa de Repouso 
 
José Carlos Barros convidou Jacqueline e Priscila para conhecerem as instalações de 
um espaço de repouso. As convidadas irão conhecer o local para saber como funciona 
e inclusive verificar possibilidade de convênio com a Assec-MG. 
 
8) Situação financeira da Assec-MG 
 
Jonnas irá elaborar material informativo para apresentar à Diretoria da Assec-MG, de 
modo a que toda a diretoria acompanhe de perto os gastos da associação e fazer uma 
análise da situação atual dessa área. 
 
9) Patrimônio da Assec-MG 
 
Foi levantada a necessidade de se saber se o patrimônio da Assec-MG está atualizado. 
Discutiu-se também a possibilidade de concentrar o material patrimonial da Associação 
em um único ambiente, pois atualmente está distribuído em locais, em outros prédios. 
 
10) Campanha de doação de cobertores 
 
Foi apresentada proposta de campanha de doação de cobertores, principalmente agora 
nesse período de frio. Uma ideia apresentada foi fazer um levantamento de qual 
instituição poderia fazer parceria na distribuição de cobertores para as pessoas de rua. 
Foi sugerido que Lúcia interagisse com a Priscila na formulação completa dessa 
proposta.  
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Jonnas Peressinotto, Wellington Antonio Soares, Lúcia Maria 
L. de Alencar, Bruno Melo Mendes. 
 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Reunião do Fórum de C&T. 
2) Cartilha sobre assédio institucional. 
3) Marcação de reunião com o deputado Reginaldo Lopes. 
4) Festas Juninas no CDTN promovidas pela Assec-MG. 
5) Convite para conhecer espaço de Casa de Repouso. 
6) Situação financeira da Assec-MG. 
7) Patrimônio da Assec-MG. 
8) Campanha de doação de cobertores. 
9) Revalidação anual de requisitos. 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
 
1) Reunião do Fórum de C&T 
 
O tema básico tratado foram as pendências para a participação na SBPC, abordando 
banners para o estande, cartilha a ser distribuída, carta aberta e urna eletrônica. Foram 
analisados novamente os banners elaborados via Assec-MG e decididos quais os 
banners que iriam ser utilizados. Na reunião, decidiu-se por ter apenas sete banners 
dispostos nas paredes internas do estande, de modo a diminuir o que foi chamado de 
poluição visual. O Fórum solicitou apoio da Assec-MG para bancar a impressão dos 
banners e de mais um adesivo. O tema foi submetido à diretoria da Assec-MG, que 
deliberou por dar o apoio na impressão dos banners.  
 
2) Cartilha sobre assédio institucional 
 

Durante a semana foi distribuída, aos diretores, para análise, cartilha sobre assédio 
institucional distribuída no âmbito do Fórum de C&T. Na reunião, deliberou-se pela 
distribuição das mesmas aos associados.   
 

3) Marcação de reunião com o deputado Reginaldo Lopes 
 
O ofício da solicitação da reunião já foi elaborado e enviado ao deputado Reginaldo 
Lopes. No momento, está-se aguardando o retorno do mesmo. A princípio, a reunião  
será no dia 04 de julho. 
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4) Festa Junina no CDTN promovida pela Assec-MG 
 

A festa junina, em caráter diferente das versões anteriormente realizadas, foi aprovada 
pelo Comitê de Crise do CDTN, com os devidos cuidados a serem seguidos pela Assec-
MG. A festa será realizada na próxima quinta-feira e consistirá apenas na distribuição de 
300 kits, em frente à sala da Associação, compostos de docinhos e canjica. A Assec-MG 
adquiriu copos com tampa, pois o pessoal não vai poder comer a canjica no local. A arte 
para o convite foi elaborada pela Secretaria da Assec-MG e aprovada para divulgação. 
 
5) Convite para conhecer espaço de Casa de Repouso 
 
Jacqueline, Camila e Priscila, visitaram o local, que, segundo ela, é no lugar onde 
funcionou o curso Pitágoras, na Pampulha. É um local onde já foi convento e é 
administrado por freiras católicas. O contato para a visita foi feito pelo colega aposentado 
do CDTN, José Carlos Barros, que está trabalhando na parte elétrica da obra. Ele já 
trabalhou também no passado com essa ordem de freiras. A informação é que são 60 
vagas, com quartos individuais e duplos. A Assec-MG manifestou o desejo de parceria. 
As irmãs ficaram de enviar o valor das mensalidades. Segundo Jacqueline, haverá 
estrutura para atendimento médico básico, dentre outras atividades para melhorar a 
saúde dos idosos. Haverá área de jardins e bastante área verde. Haverá ambiente 
favorável ao recebimento de familiares.   
 
6) Situação financeira da Assec-MG 
 
Jonnas elaborou e distribuiu entre os diretores, matéria informativo na forma de gráfico 
de pizza, mostrando a situação de gastos da associação. O gráfico permite inclusive um 
comparativo entre o que se paga aos diferentes tipos de atividades prestadas à 
Associação.  
 
7) Patrimônio da Assec-MG 
 
O grande trabalho e coleta de material da Assec-MG dispersos em diferentes salas já foi 
feito e esse material será concentrado em sala, em nível superior à sala da assistente 
social, no prédio 1. Segundo Lúcia Auler, há alguns móveis na associação que estão 
quebrados e a decisão foi informar o Chirley para que o CDTN faça o recolhimento dos 
mesmos. Quanto aos móveis da Assec-MG, foi informado que as plaquetas de 
patrimônio já tinham sido feitas, no passado, pelo Vinicius Verna. Foi sugerido que se 
fizesse uma relação de patrimônio da Associação e uma outra do patrimônio do CDTN 
que está à disposição da Assec-MG. A sala, onde os bens patrimoniais que estavam 
dispersos serão concentrados, está muito suja e precisa ser limpa para que se possa 
fazer a organização dos citados bens. Discutiu-se também sobre a necessidade de se 
ter uma pessoa terceirizada para fazer a limpeza da associação, uma ou duas vezes por 
semana. Lucia Auler conversou novamente com a Diva Godoi sobre a necessidade de 
fazer um projeto para a sala de leitura da Assec-MG, ou mesmo da própria associação, 
de modo a tornar o ambiente compatível com o padrão visual das outras salas do CDTN 
no entorno da Assec-MG.  
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8) Campanha de doação de cobertores 
 
Foi apresentada proposta de campanha de doação de cobertores. Lúcia Auler conversou 
com a assistente social, Priscila, sobre o tema e uma minuta de texto básico já foi 
elaborada para servir em apoio à divulgação da campanha. Nessa conversa, foi 
agregado à doação de cobertores, a ideia de se também doar sacos de dormir e 
agasalhos, em boas condições de uso. Além disso, vai ser estudada a possibilidade de 
doação de recursos para que a Assec-MG faça a compra e doe o material adquirido. 
Ainda não se decidiu pela forma como será direcionado o material coletado ou adquirido. 
A ideia inicial era fazer a campanha em parceria com alguma instituição que direcionasse 
o material diretamente aos moradores de rua. Jonnas vai verificar com o escritório de 
contabilidade, a possibilidade da doação em recursos para que a Assec-MG possa fazer 
a compra, de modo a não interferir com a contabilidade financeira normal da Associação. 
 
9) Revalidação anual de requisitos 
 
O assunto diz respeito à não comprovação, no prazo estabelecido, dos requisitos para 
revalidação anual do cadastro do consignatário, abordado em email enviado à Assec-
MG pelo SIGEP. Segundo Jacqueline, a Secretaria já interagiu com a CONASS e o 
assunto está em andamento. Marcos Flávio e Flavinho ainda estão com os nomes no 
sistema, que trata do tema e a mudança de nomes deverá ser feita mais à frente. 
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Antônio Fioravante Neto, Jonnas Peressinotto, Wellington 
Antonio Soares, Bruno Melo Mendes, Paulo Ney de A. Barros. 
 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Reunião do Fórum de C&T. 
2) Cartilha sobre assédio institucional. 
3) Marcação de reunião com o deputado Reginaldo Lopes. 
4) Festa Junina no CDTN promovida pela Assec-MG 
5) Campanha de doação de cobertores. 
6) Desligamento de associada. 
7) Participação da Assec-MG na SBPC/Fórum de C&T. 
8) Preocupações em relação ao plano médico da CNEN. 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
 
1) Reunião do Fórum de C&T 
 
Na última reunião, foram abordados, novamente, os preparativos para a participação do 
Fórum de C&T na SBPC, abrangendo banners para o estande, cartilha a ser distribuída, 
carta aberta e urna eletrônica. Dentre as distribuições de atividades entre as instituições, 
foi informado que a Assec-MG bancaria o pagamento do material de exposição no 
Fórum. Foi decidido que cada entidade integrante do Fórum, que fosse participar do 
evento em Brasília, seria responsável pela confecção das camisetas. Representante da 
Assec-MG questionou a confecção das camisas, uma vez que já tinha se comprometido 
a imprimir os banners.  
 
Foi feito um orçamento para impressão de sete banners de 1,20x0,90 m, impressão 
digital 1440 dpi, em lona acabamento bastão, ponteira e cordinha, e um adesivo, 
impressão digital 1440, de 90x60 cm, ficou em R$ 1000,00 (um mil reais), sendo o prazo 
de entrega de três dias úteis e pagamento com 50% de sinal 50 % na entrega. 
 
2) Cartilha sobre assédio institucional 
 
Na última reunião, deliberou-se pela distribuição da mesma aos associados. O material 
será distribuído ainda nesta semana.  
 

3) Marcação de reunião com o deputado Reginaldo Lopes 
 
A reunião não foi realizada no dia 04 de julho e ainda não houve retorno, por parte do 
Walter de Brito, em relação à marcação da próxima data. 
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4) Festa Junina no CDTN promovida pela Assec-MG 
 

Segundo Jacqueline, muita gente, da ordem de 200 pessoas, buscou os kits e o trabalho 
foi elogiado. Os kits forma de broa (200), docinhos (300) e pipoca. A secretaria ficou de 
contactar o pessoal terceirizado no dia seguinte, para distribuição do que sobrou. 
 
5) Campanha de doação de cobertores 
 
Jonnas verificou, com o escritório de contabilidade, que é possível a doação em recursos 
para que a Assec-MG possa fazer a compra de material para a doação, sem interferir 
com a contabilidade financeira normal da Associação. Lucinha enviou minuta de texto 
elaborado pela Priscila e ficou de trabalhar no mesmo no decorrer dessa semana. 
 
6) Desligamento de associada 
 
Na reunião, foi discutido o pedido de desligamento da associada aposentada, Rosane, 
que mora atualmente na Inglaterra. Foi sugerido fazer um levantamento se a mesma tem 
ação na justiça, com interveniência da assessoria jurídica da Assec-MG, e também se 
ela tem seguro de vida em curso.  Caso ela possua esses vínculos, será feita uma 
tentativa de sensibilizá-la a permanecer na Associação. 
 
7) Participação da Assec-MG na SBPC/Fórum de C&T 
 
Paulo Ney informou sobre falhas ocorridas na gestão do evento, em relação ao dia de 
término do evento, que não seria mais no sábado e sim na sexta-feira da mesma 
semana. Foi questionado também se já estaria confirmado mesmo a disponibilização da 
casa para hospedagem dos diretores em Brasília, bem como sobre disponibilidade de 
roupas de cama e se a passagem adquirida incluía despacho de bagagem.  
 
8) Preocupações em relação ao plano médico da CNEN 
 
Em relação ao decreto 11.115, Fioravante informou que o Fórum de C&T vai fazer uma 
análise para todos. Até amanhã, deverá ser enviada a posição em relação a esse 
decreto. Foi informado ainda que, a título do que acontece no âmbito federal, em termos 
de ameaças aos planos médicos de auto-gestão, o governo de Minas Gerais quer tirar, 
do plano de saúde dos servidores estaduais, os servidores aposentados. 
 
Já uma boa notícia apresentada, foi a visita de uma pesquisadora de opinião à casa de 
um dos diretores, conduzindo enquete sobre o que o mesmo achava da transformação 
do prédio da Usiminas em hospital. O entrevistado estabeleceu um diálogo com a 
pesquisadora, informando sobre o plano médico da CNEN/CDTN e fornecendo contato 
para possível convênio no futuro. 
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Romário Lares Peixoto, Antônio Fioravante Neto, Jonnas 
Peressinotto, Wellington Antonio Soares, Lúcia Maria L. de Alencar, Bruno Melo Mendes, 
Paulo Ney de A. Barros. 
 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Impressão do material gráfico para o estande do Fórum de C&T na SBPC. 
2) Marcação de reunião com o deputado Reginaldo Lopes. 
3) Campanha de doação de cobertores. 
4) Desligamento de associada da Assec-MG. 
5) Participação na SBPC/Fórum de C&T. 
 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
1) Impressão do material gráfico para o estande do Fórum de C&T na SBPC 
 
O primeiro orçamento para impressão de sete banners de 1,20x0,90 m, impressão digital 
1440 dpi, em lona fosca, acabamento com bastão, ponteira e cordinha, e um adesivo, 
impressão digital 1440, de 90x60 cm, ficou em R$ 1.000,00 (um mil reais). Foram feitos 
mais três orçamentos, para o mesmo serviço, com valores de R$ 555,00 – R$ 535,00 e 
R$ 490,61. O orçamento no valor de R$ 535,00 não contempla lona fosca. Foi decidido 
fazer pelo menor preço, na Gráfica Futura. A Nicole, da Secretaria, deverá ir à gráfica 
pessoalmente e fechar o negócio. 
 
2) Marcação de reunião com o deputado Reginaldo Lopes 
 
A reunião já foi marcada e cancelada. A Assec-MG irá aguardar nova marcação. 
 
3) Campanha de doação de cobertores 
 
Há duas propostas alternativas à proposta anteriormente apresentada de compra de 
cobertores e agasalhos. Seriam doações relativas a produtos de higiene pessoal, que 
seriam, a princípio, os mais necessários nesse momento. A ideia básica é receber os 
recursos ou doações e encaminhá-las. 
 
4) Desligamento de associada da Assec-MG 
 
Foram elaborados dois documentos de sensibilização para permanência de associados, 
um específico para a associada Rosane e outra de natureza ampla a ser divulgada entre 
todos os associados. Será feita revisão dos textos para posterior encaminhamento. 
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5) Atualização de dados de aposentadoria e falecimento de associados 
 
Levantou-se a necessidade de se ter um mecanismo em que o CDTN informe à 
Associação os eventos de aposentadoria, de modo que a Assec-MG faça a atualização 
do seu banco de dados de associados. Quanto aos falecimentos, foi informado que a 
Secretaria já está instruída a fazer a atualização. 
 
Dentro dessa discussão, surgiu a ideia de se fazer mensagem da Assec-MG aos 
associados que se aposentarem, como forma de estimular a manutenção de vínculo do 
mesmo com a Associação e mesmo com a instituição da qual ele se aposenta. 
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Romário Lares Peixoto, Antônio Fioravante Neto, Wellington 
Antonio Soares, Bruno Melo Mendes, Paulo Ney de Araújo Barros. 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Estratégia de participação da Assec-MG na SBPC/Fórum de C&T. 
2) Campanha beneficente em apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade social. 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
1) Estratégia de participação da Assec-MG na SBPC/Fórum de C&T. 
 
Na reunião, foram tratadas, basicamente, ações que poderiam ser feitas em Brasília, 
aproveitando inclusive a presença de autoridades da CNEN no evento da SBPC, do qual 
o Fórum de C&T também participa. Decidiu-se por levar impressos documentos, como o 
último ofício enviado à CNEN, que foi elaborado pelo diretor Bruno, bem como o 
documento elaborado pela Assec-MG em defesa da Ciência e Tecnologia, para entregá-
los ao presidente da CNEN e tentar obter uma reunião presencial, caso o mesmo esteja 
presente. Discutiu-se, também, sobre a possibilidade de entregar o documento em 
defesa da ciência e tecnologia aos presidentes da ABC e do CNPq. A princípio, pensou-
se em levar cinco cópias do último documento citado. Bruno ficou encarregado de 
imprimir os documentos e entregá-los ao diretor Romário para leva-los à Brasília. 
 
Discutiu-se, também, sobre as várias atividades que serão realizadas pelo Fórum de 
C&T durante a SBPC, como atuação junto ao estande, distribuição de material de 
divulgação da situação da ciência e tecnologia no Brasil e carta denúncia da situação 
atual do setor. 
 
Na reunião, foi feita uma reflexão sobre o CDTN, até mesmo como uma forma, caso a 
reunião com o presidente da CNEN se concretize, de se estar munido de informações 
concretas para relatar a situação atual do Centro, como por exemplo a fragilidade das 
várias áreas técnicas do CDTN, que foram referência ao longo dos anos. 
 
Por motivo de saúde, a diretora Lúcia Auler não poderá ir ao evento em Brasília, bem 
como o diretor Fioravante, este por motivo particular, mas relacionado à Covid-19. 
 
2) Campanha beneficente em apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade 
social. 
 
Informações básicas sobre a campanha já foram enviadas pela diretora Lúcia Auler e a 
minuta de divulgação da notícia já foi encaminhada aos diretores para análise. Foi 
deliberado que a campanha terá a duração de um mês. Ficou faltando informações sobre 
a conta bancária da Assec-MG, que serão solicitadas à Secretaria da Assec-MG.  
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Romário Lares Peixoto, Antônio Fioravante Neto, Jonnas 
Peressinotto, Wellington Antonio Soares, Lúcia Maria L. de Alencar, Bruno Melo Mendes, 
Paulo Ney de A. Barros 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Assec-MG na SBPC. 
2) Reunião com o presidente e diretores da CNEN. 
3) Demanda por parcelamento do reajuste do plano médico. 
4) Assembleia do SINDSEP-MG para eleição de delegados sindicais. 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
1) Assec-MG na SBPC 
 
A Assec-MG participou ativamente na SBPC no estande do Fórum, desde o início, 
atendendo jovens e conversando com autoridades. Romário participou da cerimônia de 
abertura. O estande foi bem visitado. Foram feitas distribuições de balões com menções 
a ciência e tecnologia. Benito e Chico se empenharam bastante na distribuição de 
documentos. 
 
Paulo Ney informou que ele e o Elzivir conversaram longamente com o João Reis, da 
Folha do Estado de São Paulo, e repassaram informações ao mesmo, mostrando as 
dificuldades em curso no país sobre ciência e tecnologia. Paulo Ney espera que matéria 
sobre o tema seja publicada. 
 
Paulo Ney conversou com o Elzivir e propôs fazer-se um levantamento sobre a 
participação do governo nos outros planos de saúde, de modo a comparar com o plano 
da CNEN. Foi informado que, na Infraero, os servidores pagam de 15 a 30%, enquanto 
servidores da CNEN pagam 90%. Esse levantamento poderá ser um instrumento de luta 
no pleito de reivindicações por melhorias no plano médico em termos de aumentar a 
participação do governo no plano médico. 
 
2) Reunião com presidente e diretores da CNEN 
 
A reunião foi realizada na quinta-feira da semana em que foi realizada a SBPC no 
campus da Universidade de Brasília. Participaram da reunião pela CNEN o Presidente, 
Cássia, a chefe de gabinete, o diretor da DPD e o Coordenador Álvaro da CGPA. Os 
pontos abordados foram: defesa da ciência e tecnologia; férias de 20 em 20 dias; plano 
médico; e abono de falta para servidores que viajam pelas Assec’s (Poços de Caldas-
MG). A seguir, são feitos detalhamento desses pontos. 
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2.1) Defesa da ciência e tecnologia  
 
Documento elaborado pela Assec-MG em defesa da ciência e tecnologia, tendo 
como caso exemplo a CNEN, foi entregue ao presidente da CNEN. Dados sobre 
esse documento, no que diz respeito à situação precária da CNEN, em termos de 
recursos humanos, seriam mostrados ao Ministro da Ciência, Tecnologia e 
Inovações. 
 

2.2) Férias de 20 em 20 dias  
 
Documentação elaborada pelo Bruno foi entregue à direção da CNEN. Foi citado 
o baixíssimo percentual aplicado no CDTN, quando comparado às outras 
unidades da CNEN. Falou-se também sobre não acesso ao documento do SIAPI, 
já pleiteado há algum tempo. Falou-se sobre a decepção com a direção da CNEN 
pela não resposta aos documentos enviados até então. 
 

2.3) Plano médico da CNEN 
 
Foi relatado ao presidente que alguns servidores não conseguirão se manter no 
plano e que a falta de concurso público irá inviabilizar o plano médico. Falou-se 
sobre documento do ministério da economia, que não prevê o concurso do tipo 
praticado pela CNEN. Foi informado, pela CNEN, que a DGI estaria cuidando 
disso no MCTI e no Ministério da Economia. Foi relatado ao presidente que o 
Conselho Consultivo Nacional não se reúne há muito tempo e que as alterações 
e mudanças ao longo do período tem que ser feitas também no regulamento geral. 
A CNEN disse que o regulamento estaria sendo revisto. Jacqueline ponderou que 
o regulamento em vigor prevê uma hierarquia a ser seguida: conselho regional, 
conselho nacional e presidência da CNEN. Foi dada ênfase também à 
necessidade de realização de concurso público. 

 
2.4) Abono de pessoas que viajam pelas Assec’s 
 

Esse tema foi inserido a pedido da Rita, da Assec de Poços de Caldas, pois 
pessoas dessa associação que estão viajando pelo Fórum estavam tendo ponto 
cortado. A CNEN informou que o Forponto de Poços de Caldas tinha sido alterado 
e algumas rubricas ainda não tinham sido ativadas. O presidente disse que 
bastaria enviar um e-mail para resolver esse problema. Foi pedido pela Assec-MG 
que os servidores e os institutos que irão passar para a ANSN continuem sendo 
tratados como sendo da CNEN, enquanto o processo de separação não for 
realmente concluído.  
 

Foi deliberado que se cobre, do presidente da CNEN, num prazo de 10 dias, resposta 
ao pleito apresentado até então. Foi solicitado que o Bruno peça à dra. Larissa elabore 
documento informando que a CNEN não vem cumprindo a legislação, no que diz respeito 
ao prazo legal para dar resposta ao pedido de informações. 
 
 



 

 

 

ATA DE REUNIÃO DA ASSEC-MG / BIÊNIO 2021-2023 
Modalidade reunião – Videoconferência/Google Meet 

Data: 02/08/2022 

 

3/3 
 

3) Demanda por parcelamento do reajuste do plano médico 
 
Servidores encaminharam carta à Assec-MG pedindo que a mesma pleiteasse por 
parcelamento o reajuste do plano médico. Jacqueline informou que o tema já foi levado 
ao Conselho Deliberativo do Plano Médico, mencionando os pleitos de associados 
/beneficiários do plano. Informou que, na reunião, foi deliberado pela possibilidade de 
parcelar em três vezes. Entretanto, quem dá a palavra final é o diretor do CDTN. Foi 
sugerido que se faça uma reunião presencial no CDTN, em área aberta, sobre o plano 
médico, para discutir e dar informações sobre o plano médico. Respostas sobre o tema 
deverão ser encaminhadas até amanhã.  
 
Jacqueline informou que, no plano médico, tem-se recorrido algumas vezes ao fundo de 
reserva. O valor das consultas e procedimentos vem aumentando e a consolidação dos 
aumentos dos valores ocorre em agosto. É importante não se recorrer ao fundo de 
reserva. Fioravante informou que muita gente do IPEN saiu do plano médico por não ter 
condições de pagar. Sugeriu ir atrás de quem ganhar a eleição para levar o pleito de: 
maior participação institucional no plano médico, fazer concurso público e aumento 
salarial. 
 
4) Assembleia do SINDSEP-MG para eleição de delegados sindicais 
 
O SINDSEP-MG irá realizar uma assembleia para eleição de delegados sindicais, que 
serão seus representantes pelo CDTN em plenárias organizadas pelo sindicato. O 
Adilson pediu que a Assec-MG fizesse uma chamada para convocar essa assembleia. A 
Associação aguarda as informações do Sindicato para fazê-la. 
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Romário Lares Peixoto, Jonnas Peressinotto, Wellington 
Antonio Soares, Paulo Ney de A. Barros. 
 
ITENS DA PAUTA 
 

1) Minuta da ata da última reunião da Assec-MG 
2) Festa de aniversário do CDTN – texto sobre os 70 anos e visita do ministro do 

MCTI 
3) Assembleia solicitada pelo Sindsep-MG para eleição de dirigentes sindicais 
4) Conversa com o Elzivir a respeito de comparativo do plano médico do CDTN 

com os de outras instituições 
5) Comitê de busca para diretor do CDTN 
6) Exame periódico 

 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
 

1) Minuta da ata da última reunião da Assec-MG 
 

As anotações da reunião anterior foram feitas pelo diretor Bruno, que não esteve 
presente na reunião em razão de estar em treinamento. A respectiva ata, de número 
50, deverá ser emitida assim que as anotações forem repassadas. 
 
2) Festa de aniversário de 70 anos do CDTN texto sobre os 70 anos e visita do 

ministro do MCTI 
 
Paulo Ney interagiu com a chefe de gabinete, Cássia, para saber da possível vinda 

do presidente da CNEN à festa de 70 anos do CDTN. A resposta obtida foi de que 

ela iria agendar com o presidente e dar retorno, o que ainda não tinha acontecido. 

Entre os assuntos de pauta com o presidente, estão os seguintes itens: atualização 

das informações discutidas em Brasília, na SBPC; comitê de busca para escolha do 

novo diretor do CDTN; exame periódico. 

O texto inicial sobre o aniversário de 70 anos do CDTN, a ser distribuído em forma 

impressa aos servidores, será consolidado pelo Jonnas, com as sugestões do Paulo 

Ney e encaminhadas ao Wellington, para análise e distribuição aos diretores. Decidiu-

se por entregar o referido texto, no dia do aniversário, pela manhã.  

 

3) Assembleia solicitada pelo Sindsep-MG para eleição de dirigentes 
sindicais 
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Jacque informou que, na quinta-feira passada, ela participou da reunião do Conselho 
Deliberativo e conversou sobre o tema com o Adilson. Houve alguns problemas por 
parte do sindicato e estão reestruturando a forma de realização da assembleia. 
Assim, a Assec-MG continua aguardando a data da assembleia, a ser informada pelo 
SINDSEP-MG. 
 
4) Conversa com o Elzivir a respeito de comparativo do plano médico do 

CDTN com os de outras instituições 
 
Paulo Ney informou que interagiu recentemente com o Elzivir, mas que o mesmo 
ainda não conseguiu as informações sobre o assunto.  
 
 
5) Comitê de busca para diretor do CDTN 
 
Até o momento, não se sabe se a direção do CDTN já interagiu com a CNEN sede, 
no sentido de pedir abertura do processo de escolha do novo diretor do Centro. 
Segundo informações de um associado, a portaria que trata do comitê de busca ainda 
está em vigor e que, segundo a mesma, o processo desse comitê já deveria estar em 
curso (seis meses antes), uma vez que o mandato do atual diretor se encerra no final 
de dezembro deste ano.  
 
6) Exame periódico 

 
Decidiu-se por cobrar do diretor do CDTN, sobre o exame periódico, memo que seja 
na reunião com o presidente da CNEN.  
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Romário Lares Peixoto, Antônio Fioravante Neto, Wellington 
Antonio Soares, Lúcia Maria L. de Alencar, Paulo Ney de A. Barros. 
 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Análise da festa de aniversário de 70 anos do CDTN.  
2) Comparativo de valor da contribuição para o plano médico do CDTN com os de 

outras instituições. 
3) Comitê de busca para diretor do CDTN. 
4) Férias de 20 em 20. 
5) Documento sobre divisão da CNEN solicitado pelo SindCT. 
6) Exame periódico. 
7) Colaboração com evento da Comissão Interna de Saúde do Servidor Público. 

 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
 
1) Análise da festa de aniversário de 70 anos do CDTN  

 
Jacqueline, Lucinha, Jonnas e Romário fizeram a distribuição da nota da Assec-MG, 
relativa aniversário de 70 anos do CDTN, no período da manhã, nas portarias do 
CDTN. Foi feita tentativa de agendamento de reunião com o presidente da CNEN, 
ao entrar no CDTN, mas o mesmo respondeu que já tinha se reunido com a Assec-
MG em Brasília, na SBPC, e que não teria tempo em sua agenda para nova reunião. 
Wellington e Lúcia participaram do evento no auditório Francisco de Assis Magalhães 
Gomes. Em relação à nota, um dos associados aposentado enviou email à Assec-
MG, reclamando de não inclusão do trabalho realizado por ele durante sua vida 
profissional no CDTN. Na realidade, na nota consta que seriam citados alguns 
exemplos de marcos realizados no CDTN e a ordem de citação não significava 
prioridade de importância desses eventos. A diretoria deliberou por escrever uma 
carta ao mesm,o fazendo as devidas explicações em caráter individual, sem fazer 
divulgação ampla a todo o CDTN, como solicitado pelo reclamante. 

 

2) Comparativo do percentual de contribuição do governo para o plano médico 
de outras instituições 
 
Essa informação é importante para se poder fazer um aumento de pleito de 
contribuição do governo em relação ao plano médico da CNEN. Até o momento ainda 
não houve retorno do Elzevir com informações relativas a esse tema. Fioravante irá 
verificar essas informações com o Sérgio Ronaldo. 
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3) Comitê de busca para diretor do CDTN 
 
Até o momento, não se sabe se a direção do CDTN já interagiu com a CNEN sede, 
no sentido de pedir abertura do processo de escolha do novo diretor do Centro. A 
Assec-MG continua pesquisando documentos que deem suporte à elaboração de 
pedido de informação à CNEN sede sobre possível Comitê de Busca para diretor do 
CDTN. Com base nesses documentos, será elaborada uma carta a ser encaminhada 
ao presidente da CNEN. 
 

4) Férias de 20 em 20 
 
Jacqueline informou que irá entrar em contato com a dra. Larissa para disparar início 
de processo de preparação de ação judicial relativas às férias de 20 em 20, 
esgotadas todas as tratativas administrativas junto à CNEN.  
 

5)  Documento sobre divisão da CNEN solicitado pelo SindCT 
 
Acioli do SINDSEP tinha interagido com a Jacqueline, a respeito da elaboração de 
um texto sobre divisão da CNEN, a ser publicado nos veículos de comunicação 
desse Sindicato e para a mídia. Pedido semelhante tinha sido encaminhado ao 
Wellington pela Rita Frizzo, de Poços de Caldas, via WhatsApp. O assunto foi 
discutido na reunião e decidiu-se pela não elaboração do documento, uma vez que 
não há ambiente propício para isso, pois não há consenso sobre a divisão da CNEN, 
mesmo entre membros de diretorias das Assec’s.  
 

6) Exame periódico 
 
Decidiu-se por elaborar um documento, contendo análise da importância do exame 
periódico sobre a saúde dos servidores que trabalham na área nuclear. Segundo 
relato de alguns servidores associados da ativa, já se passaram seis meses e o 
exame periódico ainda não foi realizado. 

 
7)  Colaboração com evento da Comissão Interna de Saúde do Servidor Público. 
 

Jacqueline trouxe pleito da Comissão Interna de Saúde do Servidor Público – Cissp. 
Essa comissão, após a pandemia, está retomando as suas atividades e além de 
promover curso regularmente ministrado antes da pandemia da Covid-19, irá 
promover um concurso para estimular servidores a participarem da mesma. A 
Comissão pleiteia junto à Assec-MG uma doação financeira para aquisição do 
prêmio, uma vez que não existe verba específica no CDTN para esse fim. O prêmio 
seria um tablet Kindle, com valor variando de R$ 350,0 a 400,00. Jacqueline informou 
que já era praxe a Assec-Mg fazer esse tipo de doação. Decidiu-se então atender ao 
pleito mencionado. 
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Romário Lares Peixoto, Antônio Fioravante Neto, Wellington 
Antonio Soares, Lúcia Maria L. de Alencar, Bruno Melo Mendes. 
 
 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Reunião com candidato a deputado federal para buscar aliado em defesa da 

ciência e tecnologia 
2) Ofício do Conselho Deliberativo solicitando informações sobre o plano médico à 

diretora presidente da Assec-MG 
3) Comitê de busca para diretor do CDTN 
4) Férias de 20 em 20 
5) Exame periódico. 
6) Publicação de documentos distribuídos no grupo WhatsApp da diretoria 
7) Ofício do CD pedindo reavaliação da necessidade de duas secretárias na Assec-

MG 
 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
1) Reunião com candidato a deputado federal para buscar aliado em defesa da 

ciência e tecnologia 
 
No dia 26 de agosto, a Assec-MG reuniu-se com o candidato a deputado federal 
Fernando Pimentel, para mostrar a situação atual da ciência e tecnologia no Brasil e 
buscar ter mais um aliado em Minas Gerais em defesa da área, caso o mesmo venha 
a ser eleito. Essa reunião foi agendada por meio do diretor Bruno Melo Mendes. 
Participaram da reunião, pela Assec-MG, os diretores Bruno Melo, Romário Lages e 
Wellington Soares.  Além do candidato, estiveram presentes mais seis pessoas da 
assessoria do candidato e Carlos Magno, que concretizou a realização do 
agendamento da reunião. No início da reunião, foi feita a apresentação da Assec-
MG, dos diretores presentes e a contextualização da participação da Associação no 
âmbito do Fórum Nacional de C&T, quantificando-se o número de associados e o 
número de entidades que integram o citado Fórum. A seguir, foi apresentado um 
conjunto de documentos ao candidato e feitas as devidas explicações, de forma 
resumida, sobre o que cada um continha. O citado conjunto abrangeu os seguintes 
documentos: o que é o Fórum de C&T, contendo três banners elaborados para a 
SBPC; evolução de orçamentos e investimentos no Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovações, contendo também banners da SBPC; defesa da ciência e tecnologia 
elaborado pela Assec-MG, a partir de carta aberta preparada pelo Fórum de Ciência 
e Tecnologia, incluindo também a situação do quadro de servidores das carreiras de 
C&T da Cnen; análise do quadro de servidores das carreiras de C&T, da ativa do 
CDTN, com base no quadro de servidores associados à Assec-MG. No fechamento 
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da reunião, foram abordados os seguintes tópicos, uns de cunho geral e outros 
específicos da Cnen: 

a) falta de reposição de pessoal em tempo hábil resulta em perda de capital 
intelectual, fechamento de laboratórios e encerramento de importantes atividades 
científicas e tecnológicas para o país; 

b) a idade de aposentadoria compulsória de 75 anos já passa a ser fator 
determinante na redução do quadro de servidores da ativa. 

c) gestão dos aposentados das carreiras de C&T pelo SIAPE separada da dos 
servidores da ativa, com possível perda de paridade salarial de uma hora para outra; 

d) retirada de benefícios relativos a atividades na área nuclear, como radiação 
ionizante, Raios-X, etc., podem levar à perda brusca de servidores já em condições 
de se aposentar; 

e) separação da Cnen e reflexos no plano médico de servidores da ativa e 
aposentados. 

O candidato manifestou sensibilidade em relação ao tema apresentado e disse que, 
caso eleito, seria uma boa bandeira para sua atuação e que gostaria de contar com 
a colaboração dos pleiteantes para ações em Brasília, como participação em 
audiências e elaboração de projetos e decretos legislativos, etc.  

 
2) Ofício do Conselho Deliberativo solicitando informações sobre o plano médico 

à diretora presidente da Assec-MG 
 

No momento, a Asssec-MG não possui nenhum representante formal no Conselho 
do Plano Médico CDTN/Cnen. Jacqueline Rosária Pinto está nesse Conselho como 
representante dos beneficiados e não como membro da Assec-MG. Será enviada 
resposta ao Conselho Deliberativo, esclarecendo esses fatos e informando de que 
forma é feita essa prestação de contas pelo Plano Médico.   

 

3) Comitê de busca para diretor do CDTN 
 
Este assunto entrou na pauta da reunião da Assec-MG em razão de demanda de 
associado, que queria informações sobre possível comitê de busca para diretor do 
CDTN. Segundo o mesmo, em razão de finalização de mandato do atual diretor em 
dezembro de 2022, o processo de divulgação deste assunto já deveria estar em 
curso seis meses antes de dezembro. Romário Lages pesquisou portarias e decretos 
que tratam do assunto (alguns já revogados) e os encaminhou à assessoria jurídica 
para dar um parecer se ainda há algum documento que valide a necessidade de uso 
de comitê de busca para indicação de novo diretor. 
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4) Férias de 20 em 20 
 
Todos os documentos elaborados pela Assec-MG para obter resposta do CDTN e 
da Cnen, por meio de tratativas administrativas, em relação ao tema, serão 
repassados à assessoria jurídica da Associação, para que possa dar início à 
preparação de ação judicial relativa às férias de 20 em 20. Deverá ainda ser 
informada a mesma sobre o não cumprimento de prazos legais  de resposta pela 
Cnen.  
 

5) Exame periódico 
 
Jacqueline irá elaborar minuta de documento em que se pleiteia realização de 
exames periódicos no Centro, que, segundo relato de associados, não está 
contemplando nem mesmo quem trabalha diretamente com materiais radioativos. 
Segundo relatos, já se passaram mais de seis meses e o exame periódico ainda não 
foi realizado.  
 

6) Publicação de documentos distribuídos no grupo WhatsApp da diretoria 
 

Deliberou-se por divulgar, entre os associados, nota do Fórum das Entidades 
Nacionais dos Servidores Públicos Federais (FONASEFE), que se reuniu, no dia 
23/08/22, com o Ministério da Economia para receber resposta do governo sobre o 
reajuste salarial dos servidores em 2023. 
 

7)     Ofício do CD pedindo reavaliação da necessidade de duas secretárias na Assec-
MG. 
 
Por meio de memorando, encaminhado diretamente à presidente da Assec-MG, o 
Conselho Deliberativo solicitou que essa Associação reavalie a necessidade de duas 
secretárias no momento atual, com o objetivo de redução de custos. O assunto será 
discutido novamente na próxima reunião, com a presença de todos os diretores, 
reavaliando o volume de trabalho interno realizado pelas mesmas. 
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Romário Lares Peixoto, Antônio Fioravante Neto, Jonnas 
Peressinotto, Wellington Antonio Soares, Bruno Melo Mendes, Paulo Ney de A. Barros 
 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Resposta a ofício do Conselho Deliberativo solicitando informações sobre o plano 

médico à diretora presidente da Assec-MG. 
2) Resposta da assessoria jurídica sobre necessidade de comitê de busca para 

indicação de diretor de institutos da CNEN. 
3) Ação judicial relativa às férias de 20 em 20. 
4) Documento sobre exame periódico. 
5) Resposta a ofício do CD pedindo reavaliação da necessidade de duas secretárias 

na Assec-MG. 
6) Assembleia Assec-MG/Sindsep-MG no dia 13 de setembro. 
7) Última reunião do Fórum de C&T. 
8) Percentuais de contribuição do governo federal a planos de saúde. 
 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 

1) Resposta a ofício do Conselho Deliberativo solicitando informações sobre o 
plano médico à diretora presidente da Assec-MG 
 

Jaqueline distribuiu hoje, no grupo WhatsApp da diretoria, uma versão da minuta a 
ser encaminhada ao CD informando que, desde 2020, os Conselhos Consultivos 
Regionais (CCR’s) do Plano Médico não têm as associações como representantes 
dos beneficiários. Os representantes passaram a ser escolhidos pelos beneficiários 
por meio de eleição. Na minuta, informa ainda que, mesmo não sendo representante 
da Assec-MG no CCR do Plano Médico, ela tem encaminhado e defendido os pleitos 
demandados à associação, como por exemplo o parcelamento do reajuste que será 
implementado a partir do próximo mês.  
 

2) Resposta da assessoria jurídica sobre necessidade de comitê de busca para 
indicação de diretor de institutos da CNEN 

 
A assessoria jurídica informou que já analisou a situação sobre Comitê de Busca, 
mas ainda não teve tempo de formalizar a análise por e-mail. Além dos decretos 
enviados pelo Romário, ela pesquisou também outros decretos, uns revogando 
outros. Informa que, apesar de o decreto 5.866/2006 já ter sido revogado, parece 
que a Portaria 1.037/2009 (que regulamentou o artigo 41 do Decreto 5.866/2006) 
permanece vigente. Pelas pesquisas que fez, não é possível concluir que a Portaria 
foi revogada e, portanto, ela permanece vigente. A mesma localizou a Portaria 942 
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de 2021, editada pelo Ministro de Ciência e Tecnologia substituto, instituindo o 
Comitê de Busca para a escolha do Diretor para o Instituto Nacional da Mata 
Atlântica. Conclui, então, que a Portaria 1.037/2009 continua vigente e sendo 
aplicada pelo Ministério.  
 

Jacqueline irá fazer minuta de documento a ser encaminhada ao presidente da 
CNEN, solicitando informações sobre comitê de busca para diretor do CDTN. 
 

3) Ação judicial relativa às férias de 20 em 20 
 
Bruno conversou com a dra. Larissa a respeito do tema e a mesma concordou que 
agora já cabe ação e que vai interagir com o dr. Carlos Frederico. Ela informou que 
seria importante obter o documento do SEI, relativo ao tema e que talvez precise de 
uma procuração da diretora presidente da Assec-MG. 
 

4) Documento sobre exame periódico 
 
Jacqueline conversou com o André a respeito do tema. Segundo o mesmo, o 
problema seria de ordem financeira e que, na próxima semana, estariam distribuindo 
as guias para exames. Segundo informações, durante a pandemia só teria sido feito 
o exame completo, no segundo semestre, sem a realização do exame de sangue, 
no outro semestre como ocorria anteriormente.  
 

5) Resposta a ofício do CD pedindo reavaliação da necessidade de duas 
secretárias na Assec-MG 

 
O tema foi novamente debatido, agora em termos financeiros, tendo como base o 

total gasto no ano de 2021. Do valor total pago aos terceirizados contratados 
(assistência social, assessoria jurídica, secretaria, Conasses), 54% foram destinados 
ao pagamento das secretárias, sem considerar outros impostos. O diretor financeiro 
informou que as contas da Assec-MG estão equilibradas e em patamares 
compatíveis com anos anteriores. Ao se avaliar a hipótese de se colocar uma das 
secretárias em home office, constatou-se que tal ação não resultaria em economia 
significativa para a Assec-MG. Uma vez que partiu do Conselho Deliberativo o pedido 
de tal reavaliação, deliberou-se por solicitar uma reunião conjunta com o mesmo 
para que este explicasse os motivos de tal solicitação, de modo a decidir sobre qual 
ação tomar.   
 

6) Assembleia Assec-MG/Sindsep-MG no dia 13 de setembro 
 

A Assec-MG recebeu, do Sindsep-MG, uma proposta de assembleia presencial 
conjunta Assec-MG/Sindsep-MG, no dia 13/09, terça-feira, às 10h30 com os 
seguintes temas a serem abordados: a) informes sobre negociação salarial (para 
2023) dos servidores públicos; b) informes sobre restrições para o FNDCT, de 2022 
a 2026, propostas na MP 1136; c) informes sobre a MP 1133, que altera regras para 
mineração de elementos nucleares e estrutura da INB; d) informes sobre sabatina 
no senado para direção da ANSN e possíveis consequências para a CNEN; e) 
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eleição de delegados sindicais de base (um delegado para cada dez sindicalizados 
presentes). O Sindsep-MG demandou se a associação teria algum ponto de pauta a 
ser incluído. Decidiu-se que a Assec-MG abordará o distanciamento da direção da 
Cnen em relação às demandas da associação, encaminhadas oficialmente, bem 
como a falta de respostas.  
 
Durante a discussão desse tema, o Sindsep-MG entrou em contato com um dos 
diretores da Assec-MG e propôs fazer uma reunião preparatória para a assembleia 
conjunta no dia 13. Nessa reunião, contar-se-ia com a participação do Sérgio 
Ronaldo, Mauro do Dieese e pessoal do sindicato. A Assec-MG sugeriu que a 
reunião fosse realizada às 14 horas, da próxima sexta-feira e que o agendamento 
seria feito pelo Sindsep-MG. Jacqueline solicitou que o Arimatéia enviasse o card 
para convocação da assembleia. 
 

7)  Última reunião do Fórum de C&T 
 
Na última reunião, nos informes gerais foi informado sobre a reunião da Assec-MG 
com o candidato a deputado federal Fernando Pimentel e sobre o evento que 
aconteceu em Manaus com lideranças da comunidade indígena, ocasião em o que 
o Lobato fez chegar, até o candidato Lula, documento reivindicatório das demandas 
o Fórum de C&T, por meio do Mercadante. A Assec-MG sugeriu que se procurasse 
manter contato após reunião com candidatos ou políticos, de modo a não perder 
vínculo com os mesmos. Foram dados informes também sobre o projeto de 
divulgação da urna eletrônica, com lançamento do livro sobre o tema em outros 
eventos. Discutiu-se, novamente, a necessidade de contratar assessoria de 
comunicação para o Fórum de C&T. Não se decidiu nada na ocasião, pois ainda não 
tinha chegado, ao Fórum, as propostas de prestação de serviços sobre esse tema. 
A ideia inicial é partilhar as despesas com as entidades integrantes do Fórum. 
 

8)  Percentuais de contribuição do governo federal a planos de saúde 
 
Paulo Ney ficou de entrar em contato novamente com o Elzevir, do MCTI, para tentar 
obter informações sobre os percentuais citados. Fioravante sugeriu buscar 
informações junto aos planos de saúde dos auditores fiscais da receita federal e do 
Ministério Público. Jacqueline ponderou que o interessante seria obter regulamentos 
dos planos médicos, onde tais informações poderiam ser obtidas. 
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Antônio Fioravante Neto, Jonnas Peressinotto, Wellington 
Antonio Soares, Lúcia Maria L. de Alencar, Bruno Melo Mendes. 
 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Reunião com o CD sobre pedido de reavaliação da necessidade de duas secretárias 

na Assec-MG. 
2) Assembleia Assec-MG/Sindsep-MG no dia 13 de setembro.  
3) Percentuais de contribuição do governo federal a planos de saúde. 
4) Demanda por festas de fim de ano. 

 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 

 

 
1) Reunião com o CD sobre pedido de reavaliação da necessidade de duas 

secretárias na Assec-MG 
 

Jacqueline conversou com o presidente do Conselho Deliberativo, que informou que 
o tema será abordado conjuntamente com a Assec-MG na reunião desse CD no dia 
22 de setembro. Este assunto foi apresentado à Assec-MG pelo CD. As despesas 
financeiras, relativas ao tema, já foram levantadas pela diretoria financeira para 
apresentar ao CD. 
 

 
2) Assembleia Assec-MG/Sindsep-MG no dia 13 de setembro 
 

Segundo Jacqueline, a assembleia foi rápida e contou com a participação apenas de 
27 pessoas, estando incluído nesse número três representantes do sindicado 
(Arimatéia, Adilson e Rogério Mamão) e cinco diretores da Assec-MG (Jacqueline, 
Paulo Ney, Bruno, Jonnas e Fioravante). Na assembleia, foram abordados os temas 
de pauta listados na ata da reunião anterior.  Discutiu-se sobre o baixo número de 
participantes nas assembleias. Na assembleia de hoje, esse baixo número pode ser 
atribuído também ao horário de realização da mesma.  
 
 

3)  Percentuais de contribuição do governo federal a planos de saúde 
 

Jacqueline já conseguiu um regulamento de plano médico do Ministério Público, 
semelhante ao da Cnen, e está buscando outros regimentos para analisar e tentar 
descobrir o percentual de contribuição bancado pelo governo federal junto a 
instituições federais. Fiora informou que o tema está sendo analisado no âmbito do 
SindCT. Jacqueline ponderou que o item relativo a recursos da União, que consta no 
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regulamento de plano médico em mãos, deve ser melhor destrinchado para tentar se 
descobrir esse percentual.  

 
Segundo Fioravante, a realização de concurso público e aumento do percentual de 
contribuição do governo seriam os melhores instrumentos para manutenção e 
melhoria do plano médico. 
 

 
5) Demanda por festas de fim de ano 
  

A Assec-MG está sendo demandada para a realização de festas de fim de ano. 
Como primeira ação, Bruno e Jonnas irão interagir com o diretor do CDTN para saber 
sobre a viabilidade de realização da festa, nesse final de ano. 
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Jonnas Peressinotto, Wellington Antonio Soares, Lúcia Maria 
L. de Alencar, Bruno Melo Mendes, Paulo Ney de A. Barros. 
 
 
ITENS DA PAUTA 
 
1) Preparação de reunião com o Conselho Deliberativo no dia 22 de setembro. 
2) Discutir realização de festa de final de ano em 2022. 
3) Percentuais de contribuição do governo federal a planos de saúde. 
4) Consulta sobre atividade esportiva – futebol – no CDTN. 
5) Reuniões do Fórum de C&T. 
 

 
DISCUSSÕES E AÇÕES 

 

 
1) Preparação de reunião com o Conselho Deliberativo no dia 22 de setembro 
 

Já foi confirmada a reunião para o dia 22 e o presidente do Conselho Deliberativo 
perguntou se haveria algum outro ponto de pauta, além do tema relativo à secretaria 
da Assec-MG, levantado pelo próprio CD. Como assunto adicional, deliberou-se por 
levar também como ponto de pauta a realização da festa de final de ano. Na reunião, 
discutiu-se sobre a necessidade de que cada secretária elabore um relatório de 
atividades. Foi sugerido, inicialmente, uma frequência de seis meses e depois uma 
frequência de três meses. Tendo em vista que, nessa reunião, seria discutido assunto 
relativo à secretaria, deliberou-se que a próxima reunião do CD seria agendada nos 
moldes da Assec-MG. Além disso, foi decidido que a secretaria seria informada dessa 
mudança, explicando o motivo, e orientada a enviar os e-mails de quem irá participar 
da reunião para o Wellington, responsável pelo agendamento das reuniões da Assec-
MG.   
 
 

2) Discutir realização de festa de final de ano em 2022 
 

A definição sobre a realização da festa será feita após discussão do tema na reunião 
do CD no dia 22 de setembro de 2022. Deverá ser levantado o valor do orçamento 
executado na realização da última festa de final de ano realizada. O valor a ser gasto 
esse ano, deverá levar em conta a subida dos preços havida desde a realização da 
última festa. Além disso, deverá ser feita uma pesquisa entre os associados para 
saber quem poderá participar dessa festa, considerando-se os vários elementos que 
compõem a força de trabalho do CDTN. 
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3)  Percentuais de contribuição do governo federal a planos de saúde 
 

Ainda não há novidades sobre esse tema. Jacqueline informou que ainda está 
procurando regulamentos de outros planos de saúde. Foi lembrado que esse tema 
dos percentuais já está sendo debatido também no âmbito do SindCT. Paulo Ney ficou 
de interagir novamente com o Elzivir em Brasília, a respeito desse tema sobre o qual 
ambos já haviam conversado por ocasião da realização da SBPC. Paulo Ney irá 
buscar também outros contatos em Brasília. 
 

6) Consulta sobre atividade esportiva – futebol – no CDTN 
 

Um diretor da Assec-MG foi consultado, por associado, sobre possível realização de 
atividade esportiva (futebol) no CDTN, no dia de hoje, tendo em vista que já tinha 
havido jogo na semana anterior e que, agora, estariam temerosos, uma vez que o 
chefe imediato teria estabelecido um período de pelo menos 15, entre um jogo e outro.  
Segundo informações correntes, o CDTN teria liberado a realização de atividades 
esportivas, sem, entretanto, fixar o período acima citado. Foi deliberado que, a 
princípio, isto não seria atribuição da Assec-MG e que a associação não teria nada 
contra e nenhuma medida a ser tomada, a não ser que houvesse algum problema em 
decorrência da realização do jogo no dia de hoje. 
 

7) Reuniões do Fórum de C&T 
 

Poucos representantes das entidades estão participando das reuniões do Fórum de 
C&T e, em geral, são sempre os mesmos, sem rotatividade de representantes das 
entidades. Foi discutida a necessidade de um maior engajamento dos diretores nas 
reuniões semanais do Fórum de C&T. Foi levantada a questão de que quarta-feira é 
um dia em que são realizados jogos de futebol, que coincidem com o horário de 
realização das reuniões do Fórum. Foi sugerido que se levasse pleito de alteração 
do dia de realização das reuniões do Fórum. Após manifestação dos diretores 
presentes, concluiu que terça-feira seria um dia melhor para a Assec-MG.  
 

8) Férias de 20 em 20 dias 
 
Bruno informou que a dra. Larissa já teria conversado com o dr. Frederico e que o 
mesmo disse que concordava com a necessidade de se dar início à ação por meio 
do sindicato. Este solicitou que fosse apresentado um arrazoado sobre o tema para 
que eles pudessem dar início à ação. Bruno já está elaborando o documento que será 
distribuído entre servidores do CDTN mais envolvidos com o tema e também 
distribuído entre os diretores. A dra. Larissa informou que precisaria ter acesso ao 
documento do SEI sobre o tema. Jacqueline orientou que fosse informado à dra. 
Larissa que, no processo, constasse a importância do documento e também que o 
juiz fizesse a solicitação do mesmo.  



 

 

 

ATA DE REUNIÃO DA ASSEC-MG / BIÊNIO 2021-2023 
Modalidade reunião – Videoconferência/Google Meet 

Data: 27/09/2022 

 

1/2 
 

 
PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Romário Lares Peixoto, Antônio Fioravante Neto, Jonnas 
Peressinotto, Wellington Antonio Soares, Lúcia Maria L. de Alencar, Bruno Melo Mendes, 
Paulo Ney de A. Barros. 
 
  
ITENS DA PAUTA 
 
1) Preparativos para realização da festa de final de ano em 2022. 
2) Elaboração de relatórios de atividades pelas secretárias da Assec-MG. 
3) Percentuais de contribuição do governo federal a planos de saúde. 
4) Reuniões do Fórum de C&T. 
5) Ação na justiça sobre as férias de 20 em 20 dias. 

6) Aquisição de lâmpadas do campo de futebol. 
7) CDTN esvaziado. 
8) Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. 

 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 

 

1) Preparativos para realização de festa de final de ano em 2022 
 
Jacqueline já entrou em contato com uma empresa (Multigrill), que já participou na última 
festa realizada antes da pandemia, solicitando orçamento. Solicitou também à secretaria 
que fizesse o levantamento das necessidades para a festa. Serão levantados os textos 
utilizados na festa anterior para convidar associados e obter confirmação de 
participação. A princípio, cada associado poderá trazer um convidado para a festa, 
responsabilizando-se pelo pagamento pela participação do mesmo. Os alunos da pós-
graduação e de iniciação científica poderão participar, desde que paguem taxa de 
participação. A secretaria informou sobre a necessidade de aquisição de nova árvore de 
natal para a festa. 

 
2) Elaboração de relatórios de atividades pelas secretárias da Assec-MG 
 
A diretoria deliberou que cada secretária da Assec-MG deverá elaborar um relatório 
trimestral de atividades realizadas. Este relatório servirá como um instrumento auxiliar 
para prestação de contas relativas à atividade da secretaria, sendo de interesse tanto 
das secretárias como da diretoria da Assec-MG. 
 
3)  Percentuais de contribuição do governo federal a planos de saúde 
 
Deliberou-se que Jacqueline deverá encaminhar os regulamentos dos planos de saúde 
do Ministério Público e do UNAFISCO ao Fernando, do Fórum de C&T, para que os 
repasse ao SindCT. Paulo Ney, mais uma vez não obteve resposta de seus contatos em 
Brasília. Paulo Ney tentará obter o regulamento do plano médico do Banco do Brasil com 
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um novo contato. Fioravante informou que o regulamento do BB é similar ao da 
Petrobrás, em que o governo contribui com um percentual da ordem de 90%. 

 
4) Reunião do Fórum de C&T 
 
Na última reunião do Fórum, foram feitas as apresentações das duas propostas de 
assessoria na área de comunicação ao Fórum de C&T. As duas propostas apresentaram 
valores bem diferentes em termos financeiros. Foi também discutida a preocupação de 
um dos participantes em relação a um dos cinco candidatos selecionados pelo Comitê 
de busca para o processo seletivo para diretor do Museu Emílio Goeldi.  

 
5) Férias de 20 em 20 dias 

 
O documento com histórico de todo o processo administrativo levado a termo pela Assec-
MG já foi elaborado e revisado e será encaminhada pelo Bruno à dra. Larissa para servir 
de suporte à entrada de ação na justiça em relação às férias de 20 em 20 dias.   

 
Dentro desse item, Jacqueline informou que documento relativo ação pleiteando 
pagamento cumulativo de raios X e radiação ionizante, impetrado pela Assec-MG junto 
ao escritório da falecida dra. Ana Porto foi encaminhada à dra. Larissa.  

 
6) Aquisição de lâmpadas do campo de futebol 
 
O diretor Romário trouxe pleito de associado para aquisição e troca de lâmpadas 
queimadas no campo de futebol, onde associados praticam atividades esportivas. 
Diretoria deliberou por fazer levantamento para aquisição e reposição dessas lâmpadas.  
 
7) CDTN esvaziado 
 
Fioravante relatou que esteve no CDTN e que ficou preocupado com o esvaziamento de 
pessoas no âmbito das instalações do Centro. Jacqueline ponderou que esse 
esvaziamento pode estar relacionado com o trabalho home office, em decorrência de 
adesão de servidores ao plano de gestão do governo. Com essa adesão, vários 
servidores da ativa estão trabalhando em casa. Ponderou-se ainda que esses servidores 
que estão no regime home office por adesão espontânea podem não estar cientes de 
possível perigo que isso pode representar: centro com instalações vazias! 
 
8) Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 

Paulo Ney lembrou sobre a realização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no 

parque da cidade em Brasília, promovido pelo MCTI, de 27/11 a 04/12 de 2022. Sugere 

que a informação seja levada ao Fórum de C&T para avaliar a participação do mesmo 

nesse evento. 
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Romário Lares Peixoto, Jonnas Peressinotto, Wellington 
Antonio Soares, Lúcia Maria L. de Alencar, Bruno Melo Mendes. 
 
  
ITENS DA PAUTA 
 
1) Festa de final de ano em 2022. 
2) Discutir sobre a necessidade de elaboração de relatório de atividades pela 

assistente social da Assec-MG. 
3) Reuniões do Fórum de C&T. 
4) Ação na justiça sobre as férias de 20 em 20 dias. 
5) Discussão sobre a frequência das reuniões da Assec-MG. 
6) Providências sobre ação de raios X. 
 
DISCUSSÕES E AÇÕES 

 

1) Festa de final de ano em 2022 
 
Ainda aguardando resposta sobre o orçamento do Marcílio da Multigrill, que cuidou da 
parte de buffet na última festa. Somente após dispor do orçamento é que se discutirá 
sobre possível distribuição de prêmios. O último orçamento ficou no valor de R$ 27mil 
segundo Lúcia Auler. Segundo Jonnas, considerando a inflação, o valor atual seria da 
ordem de R$ 32. Lúcia sugeriu que, para a festa de final de ano, fosse agregada a doação 
espontânea de alimentos não perecíveis. 
 
2) Discutir sobre a necessidade de elaboração de relatório de atividades pela 

assistente social da Assec-MG 
 
Deliberou-se que deveria ser solicitado também à assistente social a apresentação de 
relatório trimestral nos mesmos moldes dos pedidos para a secretárias. 

 
3) Reunião do Fórum de C&T 
 
Sobre a proposta de assessoria de comunicação para o Fórum de C&T, Jacqueline 
ponderou que deveria ser feita consulta prévia ao Conselho Deliberativo que, em caso 
de resposta positiva, daria ciência ao Conselho Fiscal. Além disso, procurar saber junto 
ao Fórum como será feito o pagamento, de modo a não infringir o estatuto da Assec-MG. 

 
4) Férias de 20 em 20 dias 

 
O documento com histórico de todo o processo administrativo levado a termo pela Assec-
MG já foi elaborado e revisado e encaminhado pelo Bruno à dra. Larissa para servir de 
suporte à entrada de ação na justiça em relação às férias de 20 em 20 dias.   
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5) Discussão sobre a frequência das reuniões da Assec-MG 
 
Foi discutida a proposta de que as reuniões da Assec-MG sejam realizadas de duas em 
duas semanas. A proposta foi aprovada inicialmente em caráter experimental. Isto não 
excluirá a realização de reuniões extras caso surjam demandas urgentes. Temas do dia 
a dia podem ir sendo discutidos pelo WhatsApp do grupo da diretoria da Associação. Foi 
proposta também a realização de pelo menos uma reunião presencial por mês.  
 
6) Providências sobre ação de raios X 
 
Jacqueline informou que houve movimentação no processo de raios X, em que a ação 
impetrada pela Assec-MG saiu vitoriosa: ganho liminar para o pagamento de raios X e 
radiação ionizante. O processo está sendo finalizando. Jacqueline ficou de enviar a 
relação dos participantes da ação aos membros da diretoria. Para fechamento do 
processo, serão necessárias as fichas financeiras dos que estão na ação. Foi informado 
que houve duas ações nesse mesmo sentido, uma pelo Sindicato e outra pela Assec-
MG para os não associados ao Sindicato. A ação da Associação estaria mais adiantada 
do que a do Sindicato. Foi proposto que se montasse um texto informando que no 
“Sougov” já se dispõe da ficha financeira de cada servidor, de modo a dar apoio aos 
envolvidos na ação. 
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PARTICIPANTES 
 
Jacqueline Rosária Pinto, Antônio Fioravante Neto, Jonnas Peressinotto, Wellington 
Antonio Soares, Lúcia Maria L. de Alencar, Bruno Melo Mendes, Paulo Ney de A. Barros 
 
  
ITENS DA PAUTA 
 

1) Ação Assec-MG sobre cumulatividade de GRX e ARI - coleta de fichas financeiras 
dos associados. 

2) Comunicado para os associados aposentados sobre a possibilidade de recepção 
de férias prêmio não tiradas. 

3)  Estratégia para ação judicial sobre férias semestrais de 20 dias para os servidores 
da portaria 170/2019. 

4) Festa de final de ano. 
5) Agradecimentos ao deputado federal Eduardo Barbosa. 
 

 
DISCUSSÕES E AÇÕES 
 
1) Ação da Assec-MG sobre cumulatividade de GRX e ARI - coleta de fichas 

financeiras dos associados 
 
Jacque conversou com a secretária Nicole e foi informada de que os envolvidos no tema 
estão levando as fichas pessoalmente à secretaria da Assec-MG. Foi pedido urgência 
na entrega dos documentos. Nicole deverá ir cobrando de quem não enviar em tempo 
hábil. Jonnas informou que os servidores estão perguntando sobre a situação da ação 
do Sindicato. Em relação a esse tema, Jacqueline informou que não houve perda da 
ação em nenhuma instância. A diferença em relação à ação da Associação é que não 
houve tutela antecipada no caso do Sindicato. Quanto aos servidores falecidos que estão 
na ação, a Priscila está entrando em contato com os respectivos pensionistas. Jacqueline 
informou que há algumas pessoas que saíram da Assec-MG e que ainda estão na ação. 
Nestes casos, cada um vai arcar com as custas do processo, inclusive tendo que pagar 
pelo cálculo do valor a receber. Paulo Ney sugeriu que as secretárias da Associação 
poderiam ajudar os associados que tivessem mais dificuldades na obtenção de dados 
pessoais disponíveis no Sougov e necessários para a ação. A Assec-MG dispõe da lista 
dos servidores que estão na ação do Sindicato, mas a mesma não é para ser divulgada. 
Ela será utilizada pela Secretaria para dirimir alguma possível dúvida dos associados, 
para verificar se os mesmos estariam ou não na ação do sindicato. 
 
2) Comunicado para os associados aposentados sobre a possibilidade de 

recepção de férias prêmio não tiradas 
 
Inicialmente será solicitado que a dra. Larissa faça um requerimento administrativo de 
solicitação de férias prêmio não gozadas. Esse requerimento será em nome de um dos 
diretores da Assec-MG, aposentado, que faça jus a tal prêmio, de modo a verificar como 



 

 

 

ATA DE REUNIÃO DA ASSEC-MG / BIÊNIO 2021-2023 
Modalidade reunião – Videoconferência/Google Meet 

Data: 18/10/2022 

 

2/2 
 

o Serviço de Recursos Humanos irá se portar face ao requerimento.  Uma dúvida que 
surgiu na discussão foi se férias utilizadas como parte para recebimento do abono de 
permanência poderiam estar disponíveis no caso de servidores que trabalharam mais 
tempo do que o necessário para se aposentar. A ideia foi conversar sobre esse tema 
com servidor do CDTN, da ativa, que já trabalhou na área de pessoal. Foi discutida 
também a possibilidade de se levar esse pedido ao juizado de pequenas causas. 
Entretanto, foi informado que, nesse caso específico, há limitação do valor a ser pago, 
com um teto no valor de 40 salários mínimos. 
 
3) Estratégia para ação judicial sobre férias semestrais de 20 dias para os 

servidores da portaria 170/2019 
 
Segundo informações obtidas, o sindicato já tem uma ação que aborda esse tema. Ao 
se entrar com uma nova ação judicial, a que está em curso poderia ser encerrada, sendo 
assim prejudicada. A sugestão dada foi de que a Assec-MG entre com essa nova ação, 
em vez do sindicado. Jacqueline conversou com a dra. Larissa para que entre com tal 
ação pela Assec-MG.  
 
4) Festa de final de ano em 2022 
 
Jacqueline irá conversar amanhã com o Marcílio, a respeito da parte do buffet. Ela 
informou ainda que, a princípio, o Conselho Deliberativo aprovou o valor proposto para 
a realização da festa. Paulo Ney informou que tinha conversado com a Camila Lacerda, 
e a mesma tinha manifestado interesse em fazer a venda da bebida na festa, como fez 
em anos anteriores. A Assec-MG, como sempre fez nos anos anteriores, irá prover 
refrigerante e suco para a festa. Foi estimado um total de 350 pessoas. Esse número 
deve ser finalizado uma semana antes da festa, na medida em que forem sendo feitas 
as confirmações de participação. Foi discutida a viabilidade de distribuição de brindes, 
mas decidiu-se por não fazê-la. Foi levantada a necessidade de aquisição de uma árvore 
de natal, pois a que se dispões atualmente já está bastante velha. Comentou-se também 
sobre a viabilidade de contratação de som para animar a festa. Foi sugerido o nome do 
Beto, que já tocou duas vezes em eventos anteriores. Jacqueline ficou de entrar em 
contato com o mesmo para saber o preço. Foi sugerido também que se retome a 
campanha dos Correios esse ano.  
 
5) Agradecimentos ao deputado federal Eduardo Barbosa 
 
Foi proposto que a Assec-MG faça um documento de agradecimento ao deputado federal 
Eduardo Barbosa e também ao gabinete pelos serviços prestados ao longo de todos 
esses anos, sempre apoiando as ações em busca da defesa dos interesses dos 
servidores da área de ciência e tecnologia. 
 


